










গীতি-হারু! 

শ্রীশশধর বিদ্বাবিনোদ কথক প্রণীত 

ও প্রকাশিত । 

কেশবপুর পোঁঃ আলতাপোল, 
জেলা যশোর । 

গুপ্তপ্রেশ) 

প্রহলাদচক্দ্র দাস কর্তৃক মুক্রিত । 

২২১ নং কর্ণওয়ালিশ ঠ্রীট,__-কলিকান্তা 

সন ১৩১৪ সাল । 

অগ্রহাকসসণ | 





পূজ্যপাদ 

শ্রীল শ্রীযুক্ত রামগোঞ্চুভ্রব্রিদ্যারত্ব 
ই্টদ্রেবমহাশয় শ্রী'পাদপদ্মযুগলেষু-_ 

*নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব?” 

অসীমরহস্তময় ভগবন্ 1 

আপনার শ্রীপাদপদ্রবুগল দর্শনে একরূপ, ধ্যান-ধারণাঁয় 

পৃথক রূপ কেন? দেখিয়া হতাশ হইয়া ভাবি কেন-কোন 
করুণাদ্রাবিণী পুণাপ্রবাহিণীর নিভৃত উৎস স্বেদচ্ছলে ইহ! হইতে 

উৎসারিত না হইলে ত আমার নিস্তার নাই? সেই প্রসন্নপুণ্য- 
সলিলাভিষেকভিন্ন ত আমার কলুষকালিম৷ বিধৌত হইবে না? 
ভগ্নীরথের কঠোরতর তপশ্চরণে কঠোর পাষাণপঞ্জর টুটিয়া 
মুতসঞ্জীবনী পীযুষধারায় ব্রহ্মশাপগ্রস্ত সগরসন্ততির উদ্ধার সাধন 
করিতে পারে--অনস্ত মহাঁপাতকীও তরিতে পারে । আমার 

উদ্ধারের উপায় এ কুস্থমপেলৎ ই কেন্্রীভূত। আমার 

তপন্তায় সে কঠোরতা নাই যে "+ণ গলাইব। কোমল 

ভক্তির স্নিগ্ধ ধারাঁয় এ কোমল চরণ বি. ' করি--বড় সাধ ; 

তাই কোমলতার কথঞ্চিৎ নিদর্শন বিভি. হ্ুস্থমে গ্রথিত এই 
“গীতি-হাঁর” ধ শ্রীচরণে-অযোগ্য হই, --অর্পণ করিয়া 

কৃতার্থ হইলাম। 
“নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে । 

নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব !” 

হুদীন সেবক 

শশধর 





সূচীপত্র । 
চলরে মন কাশীধান 

শুনে দেখতে এলাম মা তোর কাশী 

শুনে এসেছিলাম সোণার কাশী 

চলরে মন বারাণসী ূ 

কবে যাব হে তব নিকটে 

হৃদয়ের ধন বাহিরে কেন 

কে দিল নাম তোরে দয়াময়ী ভারা 

কেন ম! হেমবরণ তাজে হলি শ্তামনরণী 

আমায় বিদায় দে না এলোকেশি 

কিব। হরি-হর রূপেতে মন হবে 

আনন্দময়ী শাম 

কালী কৃষ্ণ নষ্টামি তোর 

এই কি দয়া দয়াময়ী তোর 

এবার মা তুই খুব ঢলালি 
ম! বলে কাদিলে শি্ত 

কেটে দে মা মায়ার ফীসী 
মা হ'তে বিমাতা ভাল 

মায়ে পোয়ে দলাদলি 
দয়াময়ী ছুর্ণী বলে 

ম! বলে ডাকি নাই কতু 
আর সেনা যাতনা মনে 
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তার! তুমি ষে মা সকল 

আমি এঁ কাঁলন্পু ভালবাসি 

আর মোর! খেলব ন। হোলি 

হরি দাও বা ন! দাও দেখা 

নবীননীরদবরণ কে 

জন্মের মত একবার তারা 

কোথা হ'তে এসেছি মা 

চরমে চরণে মোরে স্থান দিও 

হখে স্থখে যাবে দিন মা 

বসলে তোমার ধ্যানে তার! 

এত ভাবি আর সাধব ন! 

দিন ত ফুরায়ে গেল 

কোন্ ডাকে ম! দিলে চিটা 
একবার ধাড়াগে। জননি 

জয় জয় মহেশ্বর 

তার! কত ছথ দেবে আর 

আর কি সুখে রেখেছ সংসারে 

এসে দেখা দিয়ে দানে কেন মা 

দেখালে তোর রূপের ডালি 

আর তোরে লিখব না চিঠী 
ম। মোর আনন্দময়ী নাচিছে আদন্দভরে 

নবকাদঘ্বিনী জিনি 

কে বলে শ্ঠামারে কাল 

কি শোভা সরোজমাঝে 
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নলিন মলিন রূপে 
কি রূপ হেরিন্ত মা গে! সিরা 

অন্থুররসন| ধরি 

ভালে! মায়ের কাল ছেলে 

আসার সময় জঠরজালা 

আমি কি পুণ্যে পাইব হরি তোমারে 

কেন মিছে কাজে ঘুরে মর অসার সংসারে 
মাতা পিতা ভ্রাত। সুতা পথের পরিচয় 

হায় দুখ কব কায 

আমি কিরূপে ধরিব শ্তামাদে 

আমি কিরূপে পাইব তোমারে 
ওরে মন কাণ! 

আর কেন মা ছলনা কর 

সে দিন অতি ভয়ঙ্কর 

আমায় মা দিয়াছেন জায়গীর জমী 
তুমি কার আসে গৃহবাসে 
সকলি ছুখনিদান 

হৃদয় মোর শশান-নিমতল! 

জানিলাম যাঁবে না কভু বিষয়বাঁসনা দূরে 

সব আশা মোর হলো বৃথা 
ভেবে হ'লাম যে পাগল 

আমি বুঝতে যাই তোর ভবের ভাব 
(£চাদ ) বদন ভরে হরি হরি বল 

দিন যেন যাঁয় তব ভজনে 
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সদ্দা তার! ভারা বল মম মন 

(ভার ) ভবপারে্রচিজ্ছ-কিরে 

দিবানিশি কেদে কেদে 

ওরে বেটা ভেড়ের ভেড়ে 

তুই কেন বসে রইলি ঘরে 
তোমার এত করি উপাসন! 

বল কোন্ দেশী বিচার তোমার 

পরবাসে অশেষ যাতনা 

যার খাও তার গাওনারে মন 

দেখিতে দেখিতে গেল দিন 

কবে শিবে হবে গো সুদিন 

ছুথের শর্বরী হরি কবে হবে অবসান 

আর ভাবিতে না পারি হবি ভবভাবনা। 

সব পরিহরি, ভাবনা পাসরি, হরি হরি বল মন 

কি কারণে রেখেচ গোপনে 

আমি মলাম মন কুমন্ত্রী যুটে 

এই কি ম! তোবু ভবের বাজার 

তোরে তাই করি মানা 

সর্বমত্যন্থগহিতং 

পতিতপাবনী গঞ্জে 

আমি নয়ন সপিলে ভাসিতে ভাসিতে 4 

ধিক ধিক শতধিক তায় 

ধিক ধিক শতধিক তায় 

রূপের ফাঁদ পাতিয়ে কেন ধল্লে প্রাণপাধী 
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1, ০ 

তুমি মোর হৃদ্ পিগ্ররের বড় সাধের 

আদর করিতে তারে আমি ও ১০০৬ - 

কেম থাক তার আশ্বাসে 

আমার ভালে এত কি আছিল দ্রখ 

(তুমি) কথা রাখ নিকটে এসো! না 
কবে মা আসিবে 

এসো মা এসো! মা এস মা উমা 

উম। ধনে ত্বরা আন গিষে 
সাধে কি সারদে আমি ডাকি 

কোন্ পথে মা বেতে হবে 

ভেবে এসে ভবের ভজন 

আমি কি ভোদের মা নইরে 

তোরা আয় আয় আয় 

চলরে চলরে বল 

তার কি এখন বিলাসের সময় 
জননী যাতনা যত দেখরে নব্বনে 

দ্বধি বেচিবারে যাই 

কি আছে মা শেষকালে 

নিরানন্দে গেল দিন ম| 
তোর করুণা বিন! শ্তামা 

তোমার পবিজ্র প্রেম 

বালারুণবরণী কে তরুণী 

ভূতপ্রেতে কেন কর ভয় 

লিচু তুমি ধন্ত ধর! মাঝারে 



/ 80 € 

কভু পুঁজিতে পেলাম না তোরে নি ১১৮ 

সম্তানের সাধ হ'লে, গ্রাম, ১১৯ 

কি বাসন। মনে রঃ ১২৪ 

আর আসিব না এ ভবনে রর ১২১ 

জার কারে জানাব শ্যামা ক ১২২ 

মা! পুনঃ কি আসিব ভবে রর ১২৩ 

ছাড়না ছলন! রসময় চি রী 



প্রীহরিঃ শরণং। 

সীভি-্ পা, 
। সপ, দাতিতি 

র্ ॥ প্র 
প্র 7 

(পপি 

[ ক্ষাণী গমনকালে ] 

5, 
আলাইয়।-_একতালা +৮* 

চলরে মন কাশীধাম ॥ 

কেন মনিতা সংসারে, ভ্রম বারে বারে,জনম হবে না জননী-জঠবে, 

ঘুচিবে যাতন।, বিষয় বারন, লভিবে চির বিশ্রাম ॥ 

(যার) উত্তরে বরুণা দক্ষিণেতে অশি, 

তার মাঝে কিবা শোভে বারাণসী, 

রাজা বিশ্বনাথ, বাণী উমাশশী, 

অন্নপূর্ণা তার নাম! 
পূর্বের পুরাতনী, পতিত-পাঁবনী, উত্তরবাহিনী আছেন স্ুুরধুনী, 
তীরে ৰসি তার কত,খধি মুনি, জপেন শিব শিব নাম ॥ 

ম্বর্ম ত্যজি যত দেব দেবী আসি, 

স্থুথে হলেন সবে শিবরাজ্যবাসী 

দ্বারে দ্বারী হয়ে সুখে আছেন বসি,সিদ্ধিদাতা ধার নাষ 



| ২ ] 

স্বরূপ কুরূপ কি দরিদ্র ভূপ, সকলি সমান শিবের সমীপ 
অন্তে ব্রক্মনামে, পুরান কর্ণকৃপ, কারপ্রতি নহে বাম; 

(শিব কার প্রতি নহে বাম ) 
চঞ্চল চিত্তকে বুঝায়ে যতনে, শশধর চলিল আনন্দ কাননে, 

করোন। বঞ্চন, দিও ম1! চরণ, যাতে ধন্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম ॥ 

| কাশী উপস্থিত হইয়া এবং অন্পপুর্ণার বদন অবনত দেখিয়! 

(২) 

আলাইয়া--একতাল! । 

শুনে দেখতে এলাম মা তোর কাশী। 

হলেন পিতা রাজা হেখ। তুমি রাজমহিষী ॥ 
কাশীবাসীর নাকি যাতনা থাকে না, 

পুরাও বাসন! ওমা শবাসন।, 

অন্ন বন্ত্র ধন, কর বিতরণ, (হয়) যে যাহার অভিলাধী ॥ 

জীবের প্রতি শিবের দয়ার নাই মা শেষ, 

(হাই) অন্নপূর্ণা তোমায় কল্লেন ব্যোমকেশ, 

অন্ুপায়ের হেথা নাঁই মা অন্নক্লেশ, কেহ না রয় উপবাসী ॥ 
শশধর বলে শশধর-ভালে, 

সে সখ হলে। না শশধরভালে, 

না চাহিতে ধন হলি মা কৃপণ, দেখে নতাননা এলোকেশি ! 

আগার সিকএডিযিীরিভূতিও 



| ৩ ] 

[ কাশী হুইতে প্রত্যাগমনকালে ] 

(৩) গু ৬ 

আলাইয়া--একতালা । 

শুনে এসেছিলাম সোণার কাশী। 

আমার সোণ! না! মিলিল, শোনা সার হল, (আমি) যে সন্গ্যাসী 

| সেই সন্ন্যাসী । 
সোণার কাশী মায়ের ছিল কাঁণে শুনা, 

কাশী এসে সে সব হ'ল দেখা শুনা, 

ক'রে উপাসনা, লয়ে রূপ! সোণা, রাজা হয়েছেন শিব সন্গ্যাসী ॥ 

মাতার ধনে কন্যা-পুভ্রের অধিকার, 

পিতা হর হবে এ কোন্ বিচার, 
নালিস কল্লেম কাশীরাজের গোচর, তাঁর বিচার শুনে পায় হাসি ১ 

“মাতার নিধন হ'লে পুত্র ধনে ধনী,” 

কালবারিণী মাতা তা ত আমি জানি, 

(মায়ের) মরণত হবে না, সে ধনত পাবনা বুথ থাকি কেন গৃহবাসী । 

বনু পুত্র বলে এত অনাদর, 

মা কলে ডাকিলে না হও মা কাতর, 

দ্বিজ শশধর ডাকবে না ক আর) হব বিমাতার ক্রোড়বাসী ॥ 

| ফোন স্ুহৃদ-কাধ্যে মর্মাহত হইয়! ] 
(৪) 

খাশ্বাজ- একতালা । 

চল রে মন বাঁরাণসী। 

কেন ত্রিতাপে ভাপিত, সদ! ভীত চিত, হ'য়ে থাক দিবানিশি 



[৪ ] 

স্থখ আশে বাসে থেক নাক- পার, 

*হবে না হবে ন! সে স্থথ তোমার, 

কেন বার বার, আশা করি তার, বাধ গলে মায়ার্ফাসী ॥ 

আশার কিস্কর হযে ধনিবাসে, 

সতত ফিরিছ তুচ্ছ ধন-আম্পে, 
ধিক প্রিক তোরে ওরে সর্বনেশে, আশারে কররে দাসী ॥ 

কলির কুহকে ন্যায় সরলতা, 

রসাতলে গেছে নিঃহ্বার্থ মমতা, 

স্থ্ৃদে মিশেছে ঘোর কুটিলতা, সুহৃদ শোণিত অভিলাষী ॥ 

সংসারের স্থথে দিয়ে জলাঞ্জলি 

শশধর বলে হয়ে কৃতাগ্রলি, 

আর যেন শিবে! ত্রিতাপে ন। জলি, (আমার) অন্তর্জলী যেন হয় 

মা কাশী ॥ 

(৫) 

খান্ধাজ--একতালা । 

কবে যাব হে তব নিকটে। 

দেহ পরিহরি, (হরি হে) তব ৰূপ ধরি, তব রূপ হেরি হ্ৃ দয়-পটে 

কবে যাবে মম বিষয়-বাসনা, 

কবে যাবে মম পর উপাসনা, 

তারকত্রপ্ধ নাম বলিবে রসনা, 

নিস্তার পাইব সংসার সঙ্কটে। 



[৫]. 

.. কবে যাবে মম ভেদাভেদ জ্ঞান, 

স্তৃতি নিন্দা কবে হইবে ষর্মীন, 
সমভাবে রব ঘাটে মাঠে বাটে ॥ 

গঙ্গানারাক্ণত্রঙ্গ রাম নাম, 

বন্ধুগণে শুনাইবে অবিরাম, 

নয়নে হেরিব নবথনস্থাম, 

শয়ন করিয়া জান্কবীর ভটে ॥ 

জননী-জঠর যাতনা কঠোর, 

ভয়ে ভীতচিত দীন শশধর, 

' তাই এ কিস্কর, ভব্ভয় হর! 
যাচে পদ হবি! কৃতাঞ্জলিপুটে ॥ 

_জগদ্ধাত্রী-প্রতিম! দেখিয়! ] 

(৬) 

ঝিবিট-_কাওয়ালী । 
হৃদয়ের ধন বাহিরে কেন দেখলে বুকে বাজে । 

চরণ ধরি, ও শঙ্করি, আয়ন আমার হৃদয়মাঝে ॥ 

নিজ পুরী পরিহরি, হরি আরোহণ করি, 
চতুদ্ছুজে আন্ত্র ধরি কেন ম! সমরসাজে ॥ 
'নিজ শক্র ববিবারে, তীক্ষ অস্ত্র করে ধরে, 

নান! ছলে বধে তারে এইত বিধান জানি ;-- 

গ্পধর সুধায় বাণী, শুন শুন ভবরাণি, তুমি মা! জগজ্জননী, 
শক্রু কে তোর ধরা মাঝে ॥ 



[ ৬ ] 

(৭) 

» বিবিট- কাওয়ালী। 
কে দিল নাম তোরে “দয়াময়ী” তারা । 

হৃদয়ে নাই দয়ার লেশ তোর, পেয়েছ ম! পিতার ধারা ॥ 
যার হৃদয়ে দয় থাকে, 

সন্তান কি সে ছঃথে রাখে, 

কাদলে তায় নিকটে ডেকে, নামিয়ে নেয় তার ছুঃখ-পশরা ॥ 

দিব! নিশি কেঁদে মরি, চাওন। ফিরে ও শঙ্করি, 

ত্রিনয়ন রেখেছ ধরি, যেন ময়ূরপুচ্ছ নয়ন পার) ॥ 

মাতৃহীন বালকের মত, 

শশধর আর সহিবে কত, 

যাতন। পাই অবিরত, কেঁদে কেঁদে হলেম সারা! ॥ 

[ কালী প্রতিমা দেখিয়া ] 

(৮) 
বিভাষ-বাপতাল। 

কেন ম! হেমবরণ ত্যজি হলি শ্ামবরণী ৷ 

ভুজা। লোলরসনা, বিবসন৷ ত্রিনয়নী ॥ 
বরাভয় মুণ্ড-অশি, ধরেছ মা এলোকেশি, না ধরে অধরে হাসি, 

ধরাধরনন্দিনি ॥ 

শুনি পতিনিন্দাবানী, ছুঃথে দক্ষালয়ে পরাণী,ত্যজিল! মোক্ষদার়িনি, 

ও গো! জননি 3-- 

এবে কেন সে পতিবঙ্গে চরণ করিছু রক্ষে, একাধ্য সতীর পক্ষে, 

(বড় ) দূষণ বাণী। 
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শশধর বলে শুন, ধাকফে দোষ অকারণ, শিব ময় ও শ্বতন. 

দেখ,বিচারি টি 

দেবগণের আদেশে, (মা) অশিতে অনুর নাশে, যে পড়ে চরণে 

ত্রাসে; (সে) শিঝতনু ধরে তথনি ॥ 

(৯) 
খাশ্বাজ---একতালা | 

আমায় বিদায় দে মা এলোকেশি। 

আমি আর না আসিব, (শিবে গে! ) আর ন৷ কাদিব, 

আর না দেখিব ও মুখশশী ॥ 

আশ। দিয়ে রেখেছিলি গৃহবাসে,তাই ছিলাম তারা সুখের লাশ্বাৈ 

চি হুলোন! পোড়া ভাগ্যদোষে, এখন সাঙ্গালি 

সাজিলাম সম্নাসী ॥ 

স্ক্কৃতি, সুমতি, সুগতি-বিহীনে, কূপ! কর দ্বিজ শশধর দীনে, 

আর যেন ঘোর সংসার বিপিনে, আমি কোন "বেশে 

কোন দেশে না আসি ॥ 

(১০) 

তোড়ী ভৈরবী--কাওয়ালী । 

কিব! হরিক্র ক্বপেতে মন হরে। 

এরপ-সাগর মোর নয়নে না ধরে।॥ 

এ থে রূপ চমকার, কে বার্থ-ব সাধ)কার, অদ্ধ রজভ সঙ্গত, 
অর্ধ নীল কলেবরে ॥ 
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অর্ধ কটি গীত ধড়া, অর্ধ বাধছাল বেড়া, (আছে) কত বীঞ্জ 

নিজ নিজ নাভিসরোবরে ॥ 
ভন্মমাখ। অদ্ধ হৃদে, অর্ধ শোতে ভূগুপদে, কিবা! হাড়মালা 

বনমাল। শোভে তারোপরে ॥ 

কে কণ্ঠে আছে মিল, উভয়ের কণ্ঠ নীল, শ্রীকণ্ঠের বর্ণে, 

উভয়ের মুখকাস্তি, দেখে মনে হয় ভ্রান্তি, শ্বেত নীল অক্জ যেন, 
এক নালোপরে ॥ 

তাহে নক্সনভ্রমরধুগ্ মধু পান করে ॥ 

অদ্ধ শিরে শোভে জটা, অর্ধ মোহন চূড়া অ"টা, জটাবেড়া৷ ফণী। 
চূড়া বেড়া গুঞ্জহারে ॥ 

হে বাস্থুদেব আশুতোষ ! দাসেরে কর সন্তোষ, যুগল চরণ দাও, 

দীন শশধরে ॥ 

[ কালীমাতাকে সম্বোধন করিয়া | 

(১১) 
সিহ্ধু-_মধ্যমান | 

আনদন্দময়ি শ্যামা । 

একবার আমার কাছে আর মা ॥ 

পুত্র বলে নে ম! কোলে, ভবের খেলা যাই মা ভূলে, 

থাকি সদা-কুতৃহলে, ঘুচে বাক কাল-ভাবন1।॥" 
প্ দিয়ে গতিবুকে, দাড়ায়ে আছ মা সে, 

ছেলে ম'ল মনের ছুঃথে) একবার ভাবিলি ন৷ 

0 তার ভাবনা ॥ 
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(১২) 

ভৈরবী-যশ।* 
কীলীকষ্ণ নষ্টামি তোর বুঝেছি মা সব কারসাজি । 
গিরিরাজের বেটা তুমি শিথেছ মা ভোজের বাজি ॥ 

কভু পতির হৃৎসরোজ, জিভ. কেটে ম৷ দাড়াও লাজে, 

কতু বৃন্দাবন মাঝে গোঁধন চরাঁও গোপালসাজে, 

নিগুণে নিরবয়ব, সগুণে ধর রূপ সব, কভু শিব, কতু 

কেশব হ/য়ে তোষ ভক্তরাজি । 

শাম! কি শিব কেশব, যেরূপে বাসনা তব, এসে সেইরূপে 5ও 

আবির্ভাব শশধর ম। তাতেই বাজি ॥ 

(১৩) 

সিন্ধু_মধ্যমান । 

এই কি দয়া দয়াময়ি তোর । 
চিরকাল মা! লোকের কাছে, হয়ে রইলাম যেন চোর ॥ 

নাহি যাগ যজ্ঞ আদি, পাপের নাহি অবধি, 

তাই ভাবি মা নিরবধি কিসে কাটি কম্মডোর ॥ 

দীনতারিণি ছ£খহরা, বেদে তোমায় বলে তারা, 
আমি ডেকে পাইন! সাঁড়া, এমনি পোড়া কপাল নোর ॥ 

স্থতে সগুণে নিগুণে, সমদৃষ্টি গো নিগুণে ! 
তাই ডাকি মা নিশি দিনে, মা বলৈ তাই করি জোর ॥ 
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(১৪) 
রাম গ্রসাদী স্থর-_ একতালা। 

এবার মা তুই খুব চলালি । 
( এবার কালী খুব চলালি।) 
দিছি ছেলের মুখেতে চুণ কালি | 

স্গরের তরে অস্থর কেটে, পশ্ডর মত রক্ত খেলি, ( তারাগো। 

পুতের মাথার মাঁল। গেঁথে, গরবে গলায় পরিলি ॥ 

ছিল রূপের ডালি তাঁও লুকালি, নারীকুলে কালি দিলি, 
লাজের মাথা খেঘে, স্তাঁংট। হয়ে খাঁড়া লয়ে খাড়া হলি ॥ 

পশুপতি পতির বুকে, সুখে যুগল চরণ থুঁপি, 

ভয় পাছে মুক্ত হয় অসুর পেয়ে তোর এঁ পদধূলি ॥ 

(১৫) 

খান্ধাজজ - যু । 

মা বলে কাদিলে শিশু জননী ব্যাকুল! হয়. 

আসি চঞ্চল চরণে বুকে অঞ্চলে খুছায়ে লয় ॥ 

আমি কাদি দিবানিশি, একবার ত দ্রেখ না আসি 

মায়ে পোয়ে ঘে্ষাদ্ধেবী এত ত উচিত নয় ॥ 

ঘদি বল আমি দোষী, তাই মোরে দেখন। আসি, 
দোষী বলে এলোফেশি আমি কি তনয় নয় ॥ 

শশধর বলে সার, দেখ মা করি বিচার, 

কুপুক্র হইলে নার মাতা কি কুমাতা হয় ॥ 
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(১৬) 

আলাইয়।-- বুশ * 

£কটে দে ম! মায়ার ফশাসী এলোকেশি ধরি পাক । 

তোমা বিনে, এ ভূবনে না দেখি কোন উপায় ॥ 

হশান কপাণ করে, সদা ত মা আছ ধরে, 

হবে কেন তনয়ের রাখ এ বন্ধন দার ॥ 

কত মায়া প্রকাঁশিলে, কত দৈতা রিনাশিলে, 

তবে কেন হরমহিলে, হর না মম মায়ায় ॥ 

শত্রু হই ত কেটে ফেল, পুত্র হই ত কোলে তোল, 
করনা আর গগুগোল আয়ু যে ফুবায়ে যায় ॥ 

সল্ বল কথ! বল, কেন হাসিতেছ খল খল, 

খল হুই ত মেরে ফেল, মরিলে জঞ্জাল বায় ॥ 

(১৭) 

আলাইয়া-যষগু । 

মা হতে বিমাত। ভাল, মরা ছেলে কোলে লয় । 

তার রঙ্গ দেখে অঙ্গ জলে গুণের কথা কব কার ॥ 

তুই পুল্র প্রসবিলি, 

তুই কেটে গলায় পরিলি, 
সাতনামে কালি দিলি, রিসর্জন দিয়ে মায়ায় ॥ 

লাজের মাথায় দিয়ে পদ, 

পতির বুকে দিলি পদ, 

তোর কাজে লোকের মাঝে, নারীর মুখ,.দেখান দায় 
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তোর জালার শিব ত্যজেন কাশী, 

' তোর.জ্বালায় শিব সন্যালী 

(তোর জ্বালায় শিব শ্মশানবাসী, করে বিমাঁতায় মাথা 1 

(১৮) 

আলাইয়।-_যু। 

মায়ে পোয়ে দলাদলি বলাবলির কথা নয় । 

পলাপুলি কচ্ছ »লে, কাজেই প্রকাশ কর্তে হয় ॥ 

আাসতে যদি হদ্মাঝারে, হাস্তে ব্দি বদন ভরে, 

ডাকৃতে যদি সমাদরে তবে কি বিবাদ রয় ॥ 
কবে কি হয়ে গিয়েছে, আজও তাই তোর মনে আছে, 

সাধ করে কি লোকের কাছে পাষাণী বলিতে হয় ॥ 

এখন এসে ম। কালি, খেও না আর গ্রালাগালি, 

করোনা আর ঢলাঢলি ক্ষমা মা চান্কে ভনয়॥ ॥ 

ভগবতীকে সন্বোধন করিয়া, | 

(১৯) 
বেহাগ- আড়া । 

দক্জাময়ী ছর্গী বলে কেউ যেন ডাকে ন। তোরে | 

ৰত ভাকি ততই ফাঁকি, বাকি মা কি রাখ লে মোরে ॥ 

ও চরণ পাবার আশে, ঘুরে মরি দেশ বিদেশে, 

একবার ত দেখনা এসে অতয়ে এ অভাগাবরে ॥ 

গুনিতে তোমার ভাষা, বড়ই প্রাণের আশা, 
শশধরের এ পিপাসা, মিটবে কিন। বল আমারে ॥ 
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(২) 

বেহাগ--আড়া | * পু 

মা বলে ডাকি নাই কভু তাই তোরে মা বলে ডাকি । 
বারে বারে অভাগারে দিওনা দিওন| ফাকি ॥ 

আদর মাথ। মায়ের কথ।, কতু শুনি নাই ত জগন্মাতা, 

প্রাণে আছে বড় ব্যথা, আমি ম! মাখেগো হুঃখী ॥ 

সাধের আশ। কি পুরাবে না, একবার কি কথা কবেনা, 
একবার কি রূপ দেখাবে না, নিজ্ঞনে নিকটে থাকি ॥ 

(২১) 

স্থুরট _- একভাল । 

আর সহেন। যাতন। মনে। 

কত মা বলে ডেকেছি, মা বলে কেদেছি, মা বলে পড়েছি 
বিজন বনে । 

সুখ আশে, বাসে কাটাইনু কাল 

সুখ কোথ। বুথ। বাড়িল জঞ্জাল, 

কবে বিস্তারি করাল, কালমুখ কাল, আসিবে শাসিৰে 

নাশিবে প্রানে 

ভয়ে তখন ছুর্গে কারে ভাক্ৃব বল, 
তুমি বুদ্ধি বল তুমি যে সকল, 

দ্বিজ শশধর বড় নিঃসম্বল, হের মা! আসিয়ে নয়নকোণে ॥ 
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(২২) 

» স্বুরট - একতাল!। 
তারা তুমি যে মা সকল। 

আমি যে দিকে নিরখি, তব রূপ দেখি, ভূমণ্ডল কিবা নতস্তল ॥ 

তুমি পুম্প তুমি তুলসীর দল, 
তুমি বিবপত্র জাহ্বীর জল, 

ভুমি মা তও্ড,ল, তুমি রম্তাফল, কি আছে আমার বল সম্বল ॥ 

তোরে কি দিয়ে পুজিব কি দিয়ে ভূষিব, 
কিবা খেতে দিব কিবা পরাইব, 

এ ভব-বৈভব তোমার ষে সব,কেৰল অভাগার আছে আাখিক্তল 
আজি হ'তে পুজা দিন্ু বিসর্জন, 

আর না করিব কুম্থুম চয়ন, 

জার না আনিব জাহ্ৃবীজীবন, ধার দ্রব্য তারে দিয়ে কি ফল। 

(২৩) 
খাম্বাজ--_-একতাল!। 

'আমি এ কাল রূপ ভালবাসি। 

শয়নে স্বপনে, গমনে ভোজনে মনে মনে অভিলাধী ॥ 

কালরূপ ভালবের্সে ক্ৃতিবাস, 
ত্যজে নিজ বাস ত্যজিলেন বাস; 

সদ। সদাশিবের শ্মশীনেতে বাস, ভেবে শ্ামা এলোকেশী ॥ 

কালরূপে ভুলি গোকুল মণ্ডলী, 

কাল! ল'য়ে তারা করেছিল কেলি, 

( শুনে ) কালার বাঁশী কুলে দিয়ে কালি, ভজেছিল দিবানিশি। 
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ত্যামা-্টামাধরে কিবা হাসি রাশি, 
শ্যামা-স্তাম করে শোতে অসি বাঁশী, . 

্ামা-শ্তাম পদে হয়ে দাসদাসী আছেন শিবপ্যারী পরমেশী ॥ 

আমি ভাল বাসি শ্রামেরে শ্ামারে 

কবে শ্তাম-স্ঠাম! ভাল বাসিবে আমারে, 

আসি হাসি হাসি বসি হদ্মাঝারে কালগলে দিবে ফাঁসী ॥ 

(২৪) 

খাশ্বাজ-_টিমেতেতালা । 

আর মোরা খেল বন! হোলি তোমার সনে ওহে হরি । 

এমন ক”রে দিতে হয় কি ভিজায়ে শাড়ী, পিচ.কারি ॥ 
খেল্ব বলে তোমার সনে, 

এসেছি গোপনে বনে, 

( ছিল ) এই খেলা কি তোমার মনে, ওহে বাকা বংশীধারি ॥ 
কত কথা কত ছলে, 

গোকুলে সকলে বলে, 
শুনে ভাসি আখি জলে, সরমে মর্মে মরি ॥ 

কুলবালার কত জালা, 

তুমি কি বুঝিৰে কালা, 
পুরুষ পরশে সদা, ( হয় ) কলক্কিনী কুলনান্বী ॥ 

(উড 
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(২৫) 

সিন্ধু -যৎ। 
হরি দাঁও বা! না দাও দেখা, আমি কভু না ছাড়িব। 
যাবৎ জীবন আছে কাতরে ভোমায় ডাকিব ॥ 

গমনে বলিব হরি, ভোজনে বলিব হরি,শয়নে বলিব হরি 

আমি হরিনাম ন! ভূলিব ॥ 

ক্সবণে গশুনিব হরি (জ্ঞীন) নয়নে হেরিব হরি, রসনায় বলিব হরি, 
হৃদি ওরপ ভাবিব ॥ 

দয়! কল্লে পৃতাত্বারে, পতিতপাঁবন কে বলে তারে, 

তার, যদি এ পামরে (আমি) তবে দয়াময় জানিব ॥ 

(২৬) 
রসিকের সুর _ গড়খেম্টা । 

নবীন নীরদবরণ কে ॥ 
তার কূপ দেখে মন মজেছে। 

কালিন্দীকুলেতে, নীধতরু মূলেতে, 

ত্রিভঙ্গবন্কিমঠামে দাড়িয়ে রয়েছে। 
ধ্বজবভ্রান্কুশচিহ্ চরণতলে টি 1 

অলকারুতানন, তাহে বঙ্কিম নয়ন, 

স্থধাধার অধরে বেখু অতি স্থশোভন, 
বেধু রাঁধা রাধা! ব'লে সদ! মধুর স্বরে বাজিছে | 

ও রূপ লাবগ্য ফাদে, প্রাণ রহিল বেঁধে, 

শূন্ত দেহে গৃহে এলাম লাজ ভয়েতে, 

এখন ভেবে মরি সহচরি ! কেমনে পাই তারে । 
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দ্বিজ শশধর বাণী, শুন ওলো বিনোদিনি ! 
বিনোদে পাইবে বনে যাও এক্কাকিনী, 

(ধনি ) কুলশীল লাজভয় ভাসাঁও ষমুনাজলে 
(ও শ্যাম চাদে ধনি পাবে যদি )॥ 

(২৭) 
বেহাগ--আড়া। 

জন্মের মত একবার তারা দেখ! দে এ তনয়েরে। 

আর আমি থাক্ৃব না হেথা ডাকব না মা বলে তোরে 

এসেছি হুদিনের তরে, 
যাব চলে ছুদিন পরে, 

দুর্ভিক্ষ থাকেন! সদা, কথা রয় মা চিরদিনের তরে ॥ 

কতবার মা কত সাজে, 

এসেছি এ রঙ্গ মাঝে, 
ভাট বলে ভয় বুকে বাজে, জানত সব অন্তরে ॥ 

(কবে) দেহ ছেড়ে চলে যাব, 
(আর) ডাকতে পাব কি না পাব, 

মনন কথ! কারে কব, সাঁজব কি সাজ এবার মরে .. 

(২৮) 
বেহাগ- আড়া। 

কোথ। হ'তে এসেছি মা যাব মা কোথায় চলে । 

চিরদিন রব ন। হেথা ডাকৃব না ত মা মা! বলে ॥ 

অল্লকাল তরে আসা, আশ! পাই তোর ভালবাসা, 

সে আশায় কেন নিরাশ কর ম! পাতকী বলে: 
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জননী সমান শ্লেভ্, আর ত মা কর্বে না কেহ 

তাই বলি:ম। দেখ] দেহ, দেহ স্থান ও পদতলে ॥ 
চক্ষু কর্ণ শক্তিহীন, এ দেহ ক্ষীণ মলিন, 

কবে পঞ্চকৃতে লীন করিবে অকালে কালে ॥ 

[ গঙ্গ। দর্শনে ;--] 

(২৯) 

বিবিট - কাওয়ালী। 
চরমে চরণে মোরে স্থান দিও মা! স্থরধুনি ! 
সপত্ী তনক্ষ বলে দয়! কি হবে জননি £ 

পন্তিত কুপুত্র ব'লে, দিয়েছে দূরেতে ফেলে, 

তাই এসেছি তব কুলে ওগো পতিতপাবনি ! 
জননী মোর গর্বে ভাষে, তাই এসেছি তোর গর্ভবাসে, 

আমারে শমন ত্রাসে ত্রাণ কর গে! ভ্বিনয়নি ! 

গম। ধরাধরস্থুতে ! ধর শশধর স্ুতে 

দিও ন! ম! রবিস্তে সতিনীতনয় জানি ॥ 

তপতির 

(৩০) 
সিন্ধু -- মধ্যমা ৷ 

হুঃখে স্থখে যাবে দিন মা কার দিন না বেধে রবে। 

ধনী ক্ষীর ননী খাবে (না হর) দীনে উপবাসে রবে ॥ 

কেউব! তার। ভোর ওসাদে, রবে অপুর্ব প্রাসাদে, 

কেউবা! না হন্ন মনের খেদে কুটীরে বাস করিবে ॥ 
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যদি বল কর্মফলে ছংখ সুখ কপালে ফলে, 

সদা কেন মা ম। বলে ডাকে জীব স্ৰু ভোমায় তবে ৷ 

আর তোরে ডাঁকিব না» আর তোরে সাধিব না, 

তোর কাছে আর কাঁদিব না যা হবার কপালে হুবে ॥ 

শশধর কাল-ভয়ে, ভীত নহে গো অভয়ে; 

(ষেয়ে) বারাণসী থাকব বসি ম'লে মুক্তি দিতে হবেই হবে 

(৩১) 

ভৈরবী -_ য। 
বস্লে তোমার ধ্যানে তারা কেবল দেখাও বিভীষিকা । 

এ জন্মে তোর সনে বুঝি হলে ন! অভাগার দেখা ॥ 

ভঃখের কথ! বলিব কি, যর্দি আখি মুদে থাকি. 

অমনি চৌদিকে দেখি কল্পনার ছবি আকা ॥ 

বিজনে বসিতে চাই, : বিজন মা নাহি পাই, 
উহু মরি কি বালাই ছলে আশা! মরীচিকা ॥ 

ছিল সংসারে স্থখের আশা, জান্তাম না তোর ভালবাসা, 

কেন বাড়ালি পিপাস।, এখন দয় হল জীবন রাখ। ॥ 

(৩২) 
সিন্ধু যু । 

এত ভাবি আর সাধব না, আর কাদব না মা মা বলে। 

স্থখ হুঃখ যা হবার তাই হবে মা অভাগ! ভালে ॥ 

সেধে কেঁদে কিবা হল, বিষাদে জনম গেল, 

মনসাধ ন! পুরিল, দ্বিতাপে ম! মলেম জলে || 
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যতদিন জীবন রবে, রব মা নিজ গৌরবে, 
ডাকৃব না আর“ম! মা রবে, নীরবে যাব মা চলে ॥ 

তবু পোড়া মন বুঝেনা, করে তোর মা উপাসনা, 

ভূমি কিন্ত শবাঁসনা কতু না ফিরে চাহিলে ॥ 
দুঃখের কথা কাঁরে কই, তবু দয়ামরী কই 

(আর) কেহ নাই যে তোম। বই শশধরের ভূমগ্ডলে ॥ 

(৩৩) 
মল্লার জংলা কীর্তন | 

আড়া। 

দিন ত ফুরায়ে গেল দীনতারিণী এলো কই। 
তার! হারা হ'য়ে তারা আর কত যাতনা সই ॥ 

ঘোর তিমির রাশি, ঢাকিল তপনে আসি, 

(আমি) কি করে বিজনে বসি, জননি ! একাকী রই ॥ 

*বাধের আধি নাশিলে, শ্রীমস্তেরে উদ্ধারিলে, 

রামপ্রসাদের বেড়া বাধিলে,আমি কি তোর কেহ নই ॥ 

(কবে) কাল সহ সমর, বাধিবে যে ভয়ঙ্কর, 

ভয়ে কাপে শশধর, কি ক'রে মা হব জয়ী॥ 

(৩৪) 

. মল্লার জংলা কীর্তন 
কোন্ ডাকে মা দিলে চিঠী পাবে তুমি ভবদারা। 
(আমি) সেই ডাকে তোমারে দিব তা হ'লে ন! যাঁবে মারা॥ 

% ব্যাধের অর্থাৎ কালকেতু নামক ব্যাধের:। 
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লিখে তোমার সেই পোষ্ট, চিঠী দ্দিব বেয়ারিং পোষ্ট 
আমার এমনি ছুরদৃষ্ট টিকিট না যে দিব তারা ॥ 

লিখে ছঃখের খুটি নাটি, অনেকবার দিয়েছি চিঠী, 
উত্তর ত দ্দিলি না বেটা, চিঠী বয় তোর কোন্ হরকরা। 

জিক্ঞাসিদ্ হরকরার কাছে, তোর নামে কি চিঠী আছে. 
বুঝি ঠিকান! তাব পু*ছে গেছে পড়ে অভাগার অঁাথি 

জলধার। ॥ 

| বিজয়া ।] (৩৫) 
ভৈরবী- কাওয়ালী। 

একবার দীড়া গো জননি ! ছুটো দুঃখের কথা৷ যাই মা বলে। 
কাল ত আর পাব ন। দেখা, যাবে ম। এখনি চলে ॥ 

ত্রিতাপে যদি জীবন, রহে পুনঃ এক হায়ন 
তবে পাব দরশন নতৃঘ! শেষ দেখা দিলে | * 

প্রতিবার মা এস যাও সব জাল! জানিতে পাও, 

তথাপি ন| ফিরে চাও তনয়ে নয়ন মেলে | 

এবার ছাড়াছাড়ি মাই, স্পষ্ট কথা শুন্তে চাই 
যদি কপ! মাহি পাই চলে বাই বিমাতাঁঁকোলে ॥ 

যার মাতার নাছি মততা, ... সে স্ুতের জীবন বৃথা, 
কারে কব হর্মব্াথা, শশধর ষ। বাচে গলে । 
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(৩৬) 

টোর্তী- চৌতাল। 

জয় জয় মহেশ্বর, রজত কলেবর, 

জটাজ,টধারী পাঁপহারী দিগম্বর। . 
্রিপুরাস্তকারী, ব্রিলোচন, ব্রিশুলধারী, ত্রিগুণার্তীত, 

ভ্রিলৌকপালন, ত্রিতাপবারণকারণ হর ॥ 
কার হদে এত দয়া শিরে ধরে মৃতা জীয়া, 

ভাধ্যায় দিয়ে অর্ধাকায়! হলেন অর্দ নারীশ্বর ॥ 

অর্ক, অস্থি, নাগ, ছাই সুখে অঙ্গে পায় ঠাই, 

মনে আশ] হয় তাই পদেন্ছান পাবে শশধর ॥ 

(৩৭) 
আলাইয়া--একতাল!|। 

তারা কত হুঃথ দেবে আর। 

আমি সহিতে না পারি, উহ মরি মরি,দিবস শর্কররী ভুগি অনিবার ॥ 
* ভজন পূজন বিহীন এ দীন, 

বল বুদ্ধিহীন চিত যে মলিন, 

অন্গদিন তনু রোগে রোগে ক্ষীণ, দেহ রাখা হ'ল ভার ॥ 

নাহি স্থখলেশ ভোঁজনে শয়ন, 

থাকি সদা শিবে বিষাঁদিত মনে, 

এ দেহ পতন হবে কত দিনে? পাঁতকী পাইবে এ ভবে নিস্তার ॥ 
না ষাচি জননি 1 কামিনী কাঞ্চন, 

হৃদয় রঞ্জন ননিনী নন্দন, 

শশধর করে এই নিবেদন যেন ন। আসি এ ভবে আর বারবার ॥ 
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(৩৮) 
সিন্ধু জংলা * 

আর কি সুখে রেখেছ সংসারে । 

এই পাপী পামরে ॥ 

এতই পাঁতক মাতঃ করেছি সঞ্চিত, শৈশবে জননি-স্ষেহে করিবেন 
বঞ্চিত, জনকের আদরে বঞ্চিত হলেম কৈশোরে, কানন সমান 

মোর হইল ঘরে। 

যৌবন ধনহীন অভাব নিশিদদিন,শয়নে ভোজনে পানে বারে বারে ॥ 
ক্রমে হলেম প্রাচীন, বলোছ্যম বুদ্ধিহীন, কন্ঠাপুত্র হীন কেব। 

ৃ পালিবে মোরে ॥ 

এবে ভয়ে ভীত চিত মাতঃ ডাকি বারে বার, 
উচিত সন্তানে তারা করিতে উদ্ধার, 

কুড়ি ছুটি কর, দীন দ্বিজ শশধর, 

শরণ লইল তব পদে কাতরে ॥ 

(৩৯) 

সিন্ধু -জজল। ৷ 

এসে দেখা দিম্নে দাসে, কেন মা চলিয়ে গেলি? 

বদি ভ্বদে ন। রহিরি তবে কেন এসেছিলি? 

কিকরিব কোথা যাব, কোথায় তোমারে পাব, 
কারকাছে জিজ্ঞাষিব কে দিবে সৃন্ধান বলি। 
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ভুখে ছিলাম গৃহবাসী, কেন সাঞজালি সন্্যাসী, 

কি দোষে করিক্া দোষী অন্তরে লুকাইলি ? 

শশধরের এই করিপি, সুখ শাস্তি কেড়ে নিলি, 

পাগল পারা সাজাইলি স্কন্ধে দিবি হুঃখের ঝুলি ॥ 
রা, ১০১ 

(৪৯) 
কীর্তন -বাঁপতাল। 

(কালি!) দেখালে তোর রূপের ডালি কালি কি তোর পড়ে কুলে? 

তাই বদি হয় সর্ধনাশি মনের কথা বল মা খুলে। 
আর হেথ! আসিব ন! আর বৃথা! কাদিব না, 

আর তোরে সাধিব ন। ডাকব না মা বলে ভুলে ॥ 

তোর পিতা! পাষাণ মা পাষাণী, তুই তাদের পান্নাণ নন্দিনী, 
তবে কেন লোৌকে তোরে ডাকে দয়ামরী বলে ॥ 

আসাশ। ছিল চিরকাল দেখতে কালন্নপের আলো, 

(কেমন নখশশী আছে প্রকাশি বসি যুগল পদোৎপলে ॥) 

কত শোভা শ্ননোলোভ] হররমার এলোচুলে ॥ 

(৪১) 

কীর্তন - ঝাঁপতাল। 
আর তোরে লিখব লা চিঠী কেঁদে কেঁদে বারে বারে। 
এবার ডবল মাগুল, ক+রে উতগুল, খবর ম পাঠাব তারে ॥ 

জানি সন্তানের হুর্দশা, অবশা তোর হবে আসা, 
কি ক'রে তোরে পায়ে ধরে রাখে দেখি দিগন্বনে ॥ 
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(৪৯) 

কীর্তন---ঝাঁপতাল 

আর তোরে লিখব না চিটি কেদে কেঁদে বারে বারে। 

এবার ভরল মাগুল, করে উপ্তল, খবর ম৷ পাঠাব তারে ॥ 

জানি সন্তানের দুর্দশা, . অবস্ত তোর হবে আঁসা, 
কি ক'রে তোরে পায়ে ধরে রাখে দেখি দিগন্থরে ॥ 

বহু দুরে ঘুরে ঘুরে, মরেছি দেশ দেশাস্তরে, 

মূলের তত্ব ভূলে গিয়ে পড়েছি ম! বড় ফেরে ॥ 

ছটা ষ্েদনের পরে বসে আছ আপন ঘরে, 
এতদিন মা জান্লে পরে বেড়াই কভু দূরে দূরে ? 

রহ নচি 

[ কালীকপ বর্ণন ] 
(৪২) 

ভৈরবী- কাওয়ালী। 
মা মোর আনন্ময়ী নাচিছে আনন্দভরে । 

কার সাধ্য, ভবারাধ্য বর্ণে বর্ণে ভবানীরে ॥ 

কটীতটে নরকর, গলে নরশিরহার, অশি মুণ্ডাভয়বর, 
শোভ। করে চারি করে ॥ 

বিসর্জন দিয়ে সম্পদে, পতি পুর্তপতি পদে পড়িয়া সব আপদে 

মুক্ত দেব দেবীবরে ॥ 
ধার শিরে পতিতপাবনী, তিনি পদে পতিত জানি, লাজভষে হররাণী 

রসন! দংশন করে ॥ 

ভবের ভব বন্ধন, যেপদে হ'ল মোচন, সেই পদে মা দেহ স্থান, 
ছিজ দীন শশধরে | 

৩ 
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[ তারারূপ বর্ণন ] 

« (৪৩) 
খট্-_ঝাপতাল। 

নব  কারছিনী জিনি, নবীন! নিতস্থিনী, অন্থুজনয়না কেরে, 

সত হদি-বাসিনী ॥ 
পদ বিকচ অন্বজ তাহে শোভে নখাস্তোজ 

তালে অর্ধাদ্িজরাজ কন্ব,গ্রীবা ত্রিনয়নী ॥ 

কেরে করালবদনা, ভীম! বিলোলরসনা, 
একজটা-বিভূষণ! বিজড়িত তাহে ফণী ॥ 

স্থল কটা লঙ্বোদরা, তাহে বাঘছাল পরা, 
থর্বাককৃতি গর্বে ভরা সর্বদেববন্দিনী ॥ 

খঙগ, কতৃ, খর্পর, চারু ফুল্প ইন্দীবর, 

শোৌভাকরে চারি কর, জ্ঞান-সৌভাগ্যদাক্লিনী ॥ 
শশধর বলে সার, ঘুচাও নয়নীাধার, 

তা হ'লে চিনিবে তারা, ভার! ত্রিতাপহারিণী ॥ 

(৪৪) 
[ যোড়শীরূপ বর্ণন ] 

ভৈরবি--বীপতাল। 
কে বলে শ্তামারে কাল আমার ম! কি কাল যেয়ে । 

হরের অন্ধকার হরে যার পদ হাদয়ে লয়ে ॥ 
ঘ। মোর চির যোড়লী, * ও অকলঙ্ক পুর্ণ শশী 

মুখে মৃছ মৃদু হাসি থে বলি কুবলয়ে | 
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বক্তা্ঘর কটীতটে, সুধাকর শোভে ললাটে, 
(পদে ) ব্রহ্গা বিষ করপুটে কুত্রেশহেশে লয়ে ॥ 

কণ্ে রদ্বহার দোলে, রূপেতে বিজলী খেলে, 

চতুতূ'জে কুতুহলে, ( ধন্ু ) পাশান্কুশ শর লয়ে ॥ 
কি্করে করুণা করি, ফিরে চাও রাজরাজেশ্বরি ! 

শশধর রূপ! ভিখারী তব দ্বারে শমন তদ্বে ॥ 

[ ভূবনেশ্বরীরূপ বর্ণন ] 

(৪৫) 

কানেড়া বা ভোড়ী-চৌতাল। 

কি শোভা সরোজমাঝে বিরাজে ভূবনেশ্বরী। 

রূপে নিরুপম! বাম! গলে রত্বহার পরি ॥ 

পাশান্কুশীভয়বর শোভ1 করে চারি কর, 
ভালে অর্ধ সুধাকর শোৌভিছে গরব করি ॥ 

শোগণিতবরণা ধনী, স্ুবদনী ত্রিনয়ণী 

ব্রিতাপহারিণী শিব! দেবী ব্রিপুরসুন্দরী ॥ 

অহাবিস্তা মহাদেবী মহাদেব ধারে সেবি, 

মহত্ব লভিল! মহাশ্শশান আশ্রয় করি। . 

ব্রাখ পদে ছুরাচারে, | দীন দ্বিজ শশধরে, 
আর যেন বারে বারে জঠরে না বাস করি ॥ 

2 তে িডেসভাাতেডে 
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[ রবীরূপ বর্ণন, ] 
(৪৬) . 

ভৈরবী- কাওয়াঁলী ৷ 
নলিনমলিন রূপে নলিন উপরে বসি। 

রক্তবর্দ। চতুর জা! প্রকাশিছে রূপরাশি ॥ 
অক্ষ পু'থি বরাভয্ব, - শোভে ভূজ চতুর, 

অর্ধেন্দু ভালে উদয় ত্রিনয়না খুক্তকেশী ॥ 
নান! রত্ব বিভূষিতা, মুণ্ডালি গলে লম্বিতা, 

সদ! মনে হরযিতা৷ মুখে অষ্র অষ্ট হাসি ॥ 
শুনিয়া হাসির রব, ভয়ে ভীত ভৈরব, 

পঞ্চাঁননে নাহি রব, হেরি হর পরমেশী ॥ 

বলে দ্বিজ শশধর্, (কেন) শঙ্কা কর হে শঙ্কর 

' ভৈরৰী রূপেতে ভয় দেখান তব উমাশশী ॥ 

[ ছিরমন্তারূপ বর্ণন 7 
(৪৭) 

বেহাগ আড়া--চৌতাল। 
কি ব্ধপ ছেরিনু মাগে!৷ অপরূপ ভূমগুলে । 

আপনি আপন শির কাঁটিলেন কুতৃহলে ॥ 
ত্রিধারে ক্ষরে শোণিত, . দেখি ভন্ে ভোল! ভীত, 

নিজ যুখে এক ধার পিয়ে ছিধার আলি যুগলে ॥ 

ক্ষতজ বরণী ধনী | ঘিতৃজ। বরবর্ণিনী, 
উরগোপরীত মুড অস্থি মাল! গলে দোলে ॥ 
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দিগন্বর কটিতটে অর্ধেন্দু শোভে লঙাটে, 
জিনয়ন ভ্রিনয়নীর চন্্র শুর্ধ্যকনল জলে ॥ 

অনঙ্গশরকাতরা বিপরীত রতাডুয়া, 
স্'রপরে শ্মরনারী হরপারী পদতলে ॥ 

তুমি শিবসিমস্তিনী | সর্ব সম্পদ প্রদায়িনী, 
তবে কেন দিবা যামিনী স্ুত ভাসে আখি জলে ॥ 

[ বগলারূপবর্ণনা! ] (৪৮) 

ভৈরবী--স্রফীকতাল। 
অন্থুররসন। ধরি, বসি সিংহাসনোপরে । 

নান! রত্ববিভূষিতা, সুমণি যন্দিরোদরে ॥ 
স্থধারসাগর মাঝে স্থধামুখী কে বিরাজে 

রূপ দেখি শশী লাজে পড়েছে পদ্দনখরে ॥ 

পীতবর্ণ। পীতান্বরা _ শীনোন্নত পয়োধবা, 
দৈত্যদর্প খর্ব কর! মুশল দক্ষিণ করে। 

আদিত্য অস্তোজানল, ত্রিনয়ন সমুজ্জল, 
অর্ধেন্দুশোভিত ভাল মুকুট মস্তকোপরে ॥ 

(৪৯) 
কীর্তন--যগু। 

ভাল মায়ের কাল ছেলে হ'লে কি দেয় দুরে ফেলে? 
আদরে হৃদয়ে ধরে চুম খায় মুখকমলে ॥ 

গরব ক'রে বন্ধুজনা, নাম রাখে তার কেলেসোণা, 
তোমার এমনি বিবেচনা চাঁওন! ফিরে নয়নমেলে ॥ 
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দেখে তোমার অযতন, . নির্ভয়ে বিপু ছ*জন, 

আসি করে নির্যাতন আমারে চরণে ফেলে ॥ 

তব প্রিপ্ন,মায়াদাসী, | সেও চরণে দলে আসি, 

বাসন। হয় গ্ললে-ফ্ণাসী দিয়ে মরি হরি ব'লে ॥ 
তোমার তনয় বই, আমি ত মা অন্য নই, 

তবে কেন এত যাঁতন। সই হয়ে রাজারানীর ছেলে ॥ 

এ সন্দেহ কে ঘঘুচাবে, শশধর কার কাছে যাবে, 

কার কাছে জিজ্ঞাসিবে, জবাব দিয়ে যা ম৷ চলে ॥ 

টি তেও 

(৫০) 

ভৈরবী-_-ঝাপতাল। 

আমার সময় জঠর জাল! ভবসাগর যাবার বেল! । 

যে ছু্দিন মা রাখ ৰি ভবে, তাও দিবি মা অশেষ ছাল ॥ 
নএনারী আর্তনাদে, কেবল দিব! নিশি কাদে, 

পড়িয়ে সংসার.ফ'াদে এ কেমন মা তব লীলা ॥ 

কেউ বা হয়ে দ্বার! হারা, : নয়নে ফেলিছে 'ধার।, 

পতি শোকে আধি নীরে ভাসে কোন কুলবাল! ॥ 

কেউ বা! রোগে, কেউ বা শোকে, কেউ দারিদ্র্য ছঃখ ভোগে, 

দেহ রাখে যোগে যাগে স্কন্ধে বয় মা ছুখের ঝোলা ॥ 

কুস্থুম জুষমারাশি,কেন কাল নাশে আসি, রাহ গ্রাসে পূর্ণশশী, 

রবি কেন হয় উল! ॥ .. 
শশধর ম। বুঝ তে নারে, ভুগতে নারে আর ভাবতে নারে, 

তাই ডাকি ম| বারে বারে, সা কর:মৌর ভবখেলা ॥ 
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(৫১) 
আলাইয়া-_কীর্তন। 

আমি কি পুণ্যে পাইব হরি তোমারে। 
ভাবি তাই অন্তরে ॥ 

আমার নাহি যাগ যক্ত আদি, পাপের নাহি অবধি, 
নিজগুণে তার যদি এই অভাজন পামরে ॥ 

পাঁপের অনলে প্রাণ দহিছে, দিবানিশি ছুনয়নে ছুখবারি ঝরিছে, 

জাল! কারে বা জানাব আমি, আমার কে আছে হে জগৎস্বামী, 
(আমার প্রাণের জাল! কে বুঝিবে, তুলি বিনা এজগতে,) 

তুমি ত নাথ! অন্তর্যামী জান সব অন্তরে ॥ 

কেন হরি ধরামাঝে আনিলে,এনে মোরে এসংসারে এবিপদে ফেলিলে, 

আমার মাতা! পিতা স্থৃতাস্থৃত, সকলি তুমি ত নাথ, 

(এ সংসারে আর কে আছে হে তুমি বিনা এজগতে, ) 

কর কুপানৃষ্টিপাত এ দীনহীন পামরে ॥ 

(৫২) 
বাউল সুর । 

কেন মিছে কাজে ঘুরে মর আসার সংসারে । 
হরি হরি হরি বলে ডাক ভাই উচ্চৈঃন্বরে ॥ 

সরলা রসন! পেয়ে, কেন আছ নীরব হ+য়ে, নেচে করতালি দিলে, 

ডাক তীয় প্রেমভরে ॥ 

মাতা পিত। সুতন্তা, ছাড় তাদের মমতা, তুমি বা কার ফেবা 
তোমার, আপন বলিছ যারে ॥ 

যে হরি ভব-কাগারী,দিব! নিশি ডাক তারি, দিলে তিনি চরণতরী, 

যাতন। যাবে দুরে ॥ 
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(৫৩) 

বাউল নুর । 

মাত। পিতা ভ্রাতা সুতা! পথের পরিচয়। ; 

যার কাজে সে চলে যাবে তোমায় করে নিরাশ্রয় |! 

অন্ন কাল একসঙ্গে, আছে স্থথে রসরঙ্গে, কালে এভবতরঙ্গে, 

ভেমে যাবে কে কোথায় ॥ 

তাই বলি অনিত্য ধন, ত্যজে তজ নিত্য ধন, হরি হরি বল মন+ 
যিনি চরমে আশ্রয় ॥ 

(৫৪) 
পরজ--ঠাস কাওয়ালী। 

হায় ছুথ কব কায়। 

বলিতে বিদরে হৃদয় ॥ 

তবে থাকে জীবন, জীবনকাস্ত, তৃমি যদি হও সদয় ॥ 

প্রবল রিপুশাসনে, জলে মরি নিশিদিনে,কে নিবারে তোম! বিনে, 

কি হবে উপা্ন ॥ 

ষড়রিপু রাজ। হ'য়ে ঘেছে বসেছে ১--(তারা) 
আমার মন ভূলায়ে লয়ে দাস করেছে। 

তার বাসনা রূপা সোপা” তাই করে পরের উপাসনা, এহুথ আর 
(কেলে সোণা) সহ নাহি যায় ॥ 

আমার মত পতিত মানব নাই ধরায়, হরি ! 
তোমার মত পতিতপাঁবন নাহি মুরারি ! 
তাই কাতরে, উচ্চৈঃশ্বরে, ডাকে দীন শশধরে, এসে দেখ! দাও 

পামরে, ওহে নীরদকার ॥ 
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(৫৫) 

বিঝিট জংলা-_-কীর্ভ | 
আমি কি রূপে ধরিব শ্যামটাদে। 

যার তরে সদা প্রাণ কাদে | 

আফুনিশি হ'ল ভোর, কোথা রুল চিত চোর, তাঁরে কে রারিল 
ক'রে জোর, পড়িলাম প্রমাদে ॥ 

(যার) চরণে নূপুর বেড়া, কটিতটে পীতধড়া, মন্তকে মোহনচুড়া, 
বাঁধা নানা ছাদে ॥ 

বলে দীন শশধরে, পবিত্র মন মন্দিরে, প্রেম স্থধা দিয়ে পাত 

ভক্তিরপ ফাঁদে ॥ 

(৫৬) 
তোড়ী ভৈরবী-_কাওয়ালী। 

আমি কিরূপে পাইব তোমারে । 
তাই ভাবি অন্তরে ॥ 

হ+ল শৈশব কৈশোর মোর যৌবন গত, তাদের অভিমত কাজে 
কাল করিলাম গত; এবে প্রৌঢতাগত ভয়ে ভীত চিত, 

কবে বার্ধক্য আসিয়ে বাস! নেবে শরীরে ॥। 

দিলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মোরে যুগল নারী, তায় প্রবৃদন্তি প্রবল! হ'ল 
উপায় কি করি রাখে তার সহবাসে, সদা নিশ! দিবসে, সে যে 

ন! দেয় যাইতে কতু নিবৃত্তি ঘরে ॥ 
অবল৷ প্রবল! যার ললাটে ঘটে, গদে পদে বিদ্র তার কপালে ঘটে, 

ছুখে হৃদয় ফাটে, বলি কার নিকটে, হ'ল হুরস্ত তনয় 'ছয় তার 
'উদরে ॥ 
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গতির অনাদর দেখে ছঃখে নিবৃত্তি সতী, মরম যাতনায় ছেড়ে মন 

বসতি, আমায় কিছু না ঝুলে, গেছে দূরেতে চলে, 

লয়ে সম দম দয়া ভক্তি পুত্রকন্তারে ॥ 

(৫৭) 

বাউল - খেমটা | 
ভরে মন কাণ! তোর নাই কড়াঁর বিবেচন| । 

ভূমি বসে বসে ভাবছ বল কি কাল কচ্ছে যে আনাগোন। ॥ 

পশু পক্ষীর অধম, তোরে বল্ব কিরে মন, সময় হলে করে তারা 

প্রক্কতি-গমন ; 

তোমার অন্ত্রদস্ত অন্ত তবু নারীর অচল ছাড়লে না ॥ 

পঙ্গীর যাবৎ প্রয়োজন, করে তাবৎ আয়োজন, ঘর বাঁধা কি 
বে করা কি সম্তান পালন; 

তার! ফুটলে আও1, হয়গো ঠাণ্ড। (আর) বাসার উপর বসে না ॥ 

তোমার পাঁকৃলো৷ মাথার চুল, হ/ল সর্ব কর্মে ভূল, চক্ষু কর্ণ গেল 
তবু বিষয়ে ব্যাকুল ; 

হ'ল আচ্ছা আচ্ছা বাচ্চা তবু বাসার আশা ছাড়লে না ॥ 

(৫৮) 

স্থরট-_একতালা। 
আর কেন জা ছলনা কর।' 

ভ্রিগুণে ং জ্িধণে আর ত্রি-আগুণে দেহমন জরজর ॥ 
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শিরোপরে জলে ঘোর চিত্তানল, 

হৃদয়ে যে দহে বাসন অনল, 

জঠরে প্রবল জলে ক্ষুধানল, 
আমিয়ে ভ্রিতাপহারিণি ! হর ॥ 

দেব-ধষি-পিতৃখণ ল'য়ে তারা৷, 

শোধিতে সন্তান এসেছিল ধরা, 

নারিহ্থ শোধিতে (ক্রমে) লাগিল বাড়িতে, 

ভয়ে হৃদি কাপে থর থর ॥ 

ন মাতা ন পিতা ন পুত্র ন ভ্রাতা, 

কেহ নাই হেথা কে করে মমতা, 

তুমি জগ্ধাত্রী সব স্থখদাত্রী 
তাই ডাকে ম। কাতরে শশধর ॥ 

(৫৯) 
মুলতান-_একতালা। 

সে দিন অতি ভয়ঙ্কর । 
যেদিন আমিবে শাসিবে শমনকিস্কর ॥ 

বেধে অন্ধকারে,কোথ1 ল'য়ে যাবে; শত্রু মিত্র কেহ খুঁজিয়! না পাবে, 

সে ঘোর যাতনা! কেহ ন! দেখিবে, দারা সত্ব সহোদর ॥ 

কি ভাবে যে কবে জীবন যাইবে, যতনের ধন কোথা পড়ে রবে, 

সাধের বৈভবে প্রভৃত। না রবে, সরে হবে তব পর ॥ 

ভাই বলি এবে হও সাবধান, ভব-নদী পারের কররে বিধান, 
করুণানিধান-পদে সমাধান কর মন কলেবর ॥ 

কাতরে কিন্কর দীন শশধর, এই ভিক্ষা চায় জুড়ি ছ”টি কর। 
বেন পার গে! আরসর রসনা আমার রল্তে হরি হরি হর॥ 
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(৬০) 
'ামপ্রঙাদী সর _'একতাল!। 

'আমায় ম! দিয়েছেন জায়গীর জমী | 

এর নাইক শমন বেশি কমী ॥ 

এর নাইক তলব, নাইক কিন্তী, লালীস নাইক কিন্তী কিস্তী, 

তাই জমীর উপর রু'রে বস্তি, সুস্থ হযে আছি আমি ॥ 
জমীর আছে পাটা, ঠেঁটা বেটা, করিস্ কি মিছে ভণ্ডামি, 

তায় স্বাক্ষর আছে কেলে বেটার, সাক্ষী আছেন জগৎ্স্বামী; 

ফসল গণ্ড। নাইক ব'লে, ভেবন! আমার নষ্টামি, 

(মায়ের) নাই কৃপাবৃষ্টি, কর দৃষ্টি, কিসে সৃষ্টি করি আমি॥ 
(ফনল কিসে স্থষ্টি করি আমি ।) 

জূমী সরকারে খাঁস হ'য়ে যাবে, যে দিন অশাখি মুদ্ব আমি, 
ভুমি ফিরে যাও নিজ ভবনে, মোর সাথে রাখ রামরামি ॥ 

(৬১) 
ভৈরবী-_সিম্ধু জলদ একতাল!। 

তুমি কার আশে গৃহবাসে বসে কর কালযাপনা। 

এ তিন ভুবনে, কামিনী কাঞ্চনে, পুরেছে কার রামন! ॥ 

নিধন ধনলোভে রাজা ছু্যোধন, কামিনীর লোভে নিধন রাবণ, 

তাই বলি ত্জ কামিনী কাঞ্চন, হবে শিব কর শিব-সাধনা ॥ 
আগুগতি সম আস্ততোয আসি, তুষিবেন তৰ হয়ে প্রবেশি, 

মহিম। গ্রকাশি হুখরাশি নাশি, খুচাবেন তৃব ভূব-ভাঁবনা ॥ 
প্রবৃত্তির পথে বিগ বিস্তর, নিবৃত্ির পথে হও. অগ্রসর . 

 ছুখ দুরে যাবে সদা! খে রবে খুটে যাঁবে-ব্ধ থিফল বাসনা ॥ 
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(৬২) 

কীর্তন-_ঝাঁপতাল* 

সকলি ছখ নিদান স্থত সুতা.্রাতা দারা । 
ধনে জনে ভবনে সুখ ভাবে ভবে মুগ্ধ যারা ॥ 

শুনি শান্তর প্রসঙ্গ, পতি নারীর অর্ধ অঙ্গ, 
সেই পতি হবে ভন্মরাশি অক্ষতা৷ রহিবে দার! ॥ 

( কিস্বা! ) দার! হার! হ”য়ে তারা নয়নে বহিবে ধার] ॥ 

আমি চাইনা সত চাইনা দারা, সে কেবল মা ছখের ভরা 
কেবল আমি তোমার হ”য়ে রব, তুমি আমার হবে তার ॥ 

শশধরের এই বাঁসনা।, শুন গে। মা শবাসনা, 
যেন ম বলে ডাকে বসন! তাবা দেখে নয়নতারা ॥ 

আমার অশরবণে শ্রবণ যেন করে সদা তারা তার! ॥ 

(৬৩) 

ভৈরবী-_খেমটা | 
হৃদয় মোর শ্শান নিমতল! । 

আগুন জলছে সমান ছু'বেল। ॥ 

স্থ-আশ। ছুরাশা আসি সদ! পুড়ে হচ্ছে ভন্মরাশি, 

তধু মায়া সর্ধনাশী পাঁতিছে নান! ছলা ॥ 

মহাশাশান হ'লে পরে, (শুনি) শিব তথ! বসতি করে, 

অভাগার কপাল ফেনে (দেখি) কেবল পাঁচ ভূতের খেল! ॥ 

(কবে) জ্ঞানগঞ্জার তরন্ন এসে, প্রবল চিতার আগুন যাবে ভেসে, 

স্থথে আমি থাক্ব বাসে খুচিবে-সকল আলা ॥ 
৪ 
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(৬৪) . 

ভৈরব"টিমে তেতালা । 
[ তীর্থত্রমণাস্তহ ] রর 

জানিলাম যাবেনা কভু বিষয়বাসন! দুরে । 
তবে কেন বৃথা! আর তীর্থে মরি ঘুরে ঘুরে ॥ 

দেখিলাম গয়! কাশী, যমুনা! বরুণ! অশি, 

দেখ লাম শ্তাম। মুস্তকেশী প্রয়াগে মাধবজ্জীরে ॥ 

করে বড় আকিঞ্চন, গেলাম তীর্থ বৃন্দাবন, 

দেখ লাম সাধের কষ্ঃকুঞ্জে কুঞ্জবিহারীরে ॥ 

জীব মুক্তি পায় যাতে, দেখলাম রথে জগন্নাথে, 

তথাপি মম মানস কুপথে সতত ফেরে ॥ 

ছ্বিজ শশধর উক্তি, যোগে কর "সনুরক্তি 

অবশ্ঠ পাইবে মুক্তি ভবে না৷ আসিবে ফিরে ॥ 

(৬৫) 

ঝি'ঝিট-_কাওয়ালী। 
সব আশা মোর হণল বৃথা। 

আমি কার কাছে যাই, কারে স্ুধাই, কে আছে মোর বন্ধু হেথা ॥ 

ব্রহ্ম লাভ আশার ফিরি, দেখলাম সাধু সঙ্গ করি, 
দেখিলাম গৈরিক পরি, ভ্রমণ করি যথা! তথ। ॥ 

যোগী কর্ণে তুল! গুজে, বসেন যোগে আখি বু'জে, 
আমি ফিকির পাইনা খুজে, মনের তল! গু'জব কোথা ॥ 

মম অঙ্গে ভন্ম মাথা, 'অন পরে .কিংখাপের চোখা, 

মুখে দিন্নে পানের জোখ। কেনে সে বিলাতি ভূত | 
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আমি ভাবি হরনারী, মন ভাবে মোর পরনারী, 

উন মরি কি ঝকৃষারি বৃথ বস্তু রি ঝুলি কাথা ॥ 
ছ্বিজ শশধর ভাবে, কিসে মুক্তি পাই ভবে, 

কিসে লাভ করি ভবে, কিসে কাটি কর্মস্তা ॥ 

(৬৬) 
আলাইয়া একতাল। । 
ভেবে হ'লাম যে পাগল। 

রোগের ওষধি কি তারা বল বল বল ॥ 

কোথা হতে এসেছিলাম এই ভবে, . 

গুন হেথা হ'তে যেতে হবে কবে, 

আবার কি সাজাবিঃ কি সাজ। মা দিবি, 

হব সচল অচল বলী কি ছূর্ধল॥ 

পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবর, 

ভূত প্রেত কিশ্বা নর বা বানর, 
স্থরানুর কিস্ব! কিন্নর কি নর, 

রব ভূতল পাতাল কিন্বা নভত্তল ॥ 

মনের বাসন! তোরে তারা কই, 
যে হই সে হই যথা! তথা রই, 
নাহি জানে যেন তারা তোম। বই, 

যানস পামর কভু এক পল॥ 

যদ্দি কর শশধরে রাজ রাজেশ্বর, 

অথবা! ভিখারী কমগুলুকর, 

ফি পরকিস্কর, যা কর তা কর, . 
যেন হৃদ তব ভক্তি রহে অবিরল ॥ 
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(৬৭) 

রামপ্রস্্দি সুর -_ একতাল! । 

আমি বুঝতে যাই তোর ভবের ভাব। 

আমি অতি বোকা বেয়াদব ॥ 

মশার বলে হাতী টানা, এ যে আঁশা অসম্ভব 

ঘট গঠনের সাধ্য নাই মোর, জালার বায়না কোথা পাব ॥ 
বুঝবে বা কে শুন্বে বা কে, হাসির কথ! কব কারে, 

সিদ্ধি ফলা শিখে আমি দিতে যাই বেদের জবাব । 
যে ঘরেতে বাস করি তার নিত্য ভাব নব নব, 

আমি বুঝতে নারি তার কারখানা এম্নি মোর বুদ্ধি গৌরব ॥ 
শশধর বলিছে খাটি শুনরে মন বলি তব, 

তুমি মায়ের ছেলে মায়ের কোলে বসে রও হয়ে নীরব ॥ 

(৬৮) 

বাউলের স্বর -খেম্টা! । 

(টাদ) বদনভোরে হরি হরি বল। 

এখন আছে রসন! সবল | 

দারা স্থৃত পুত্র পরিজন, ধন ধান্ত পণ্ড প্রতি ত্যজরে যতন, 

খাও নামের ভুধা, যাবে ক্ষুধা ত্যজ বিষয় হলাহুল ॥ 

মানুষ তুষ্ট কর্তে গেলে ভাই, বত্বরাছি গজ বাজী অনেক ভ্রব) চাই, 
হরির কেবল প্রেম ভক্তি, আর অন্গতাপের অশ্রজল ॥ 

বিষয়গুরা-সাগরে ভেসে, সুখে মর হেগে হেসে, ও সর্ধনেশে, 

, জান না যে শসন এসে ধ'রে লবে করে বল॥ 
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পথিক নিশাযাপন কারণ, ক্ষণকালের জন্য ভবন করে অন্বেষণ, 

সে প্রভাত হলে, যাঁয়রে চলে, লয়ে তার নিজ সম্বল ॥ 

তেমনি আয়ুনিশ! ভোর হ'লে চলে যাবে নিজ দেশে কারু না বলে, 

ফেলে ধনের বোঝ! পাপের বোঝা করে পথের সম্বল ॥ 

দিন দ্বিজ শশধর বলে,শেষদিনে পার কর্বে যে তোয় সাগরের জলে 

( ভব সাগরের জলে ) 

এবে ক্ররে তার উপাসনা, ছাড়রে চাতুরী ছল ॥ 

(৬৯) 

বাউলের স্থুর _ খেমটা । 
দিন যেন যায় তব ভজনে । 

আমি অন্ত কিছু চাহিনে ॥ (দীনবন্ধো হরি ) 

কর্মগুণে ধনপতি হই, অথবা অধন্ম ফলে স্কন্ধে ঝুলী বই 
(ভগবন স্কন্ধে ঝুলি বই ) 

থাকি ত্রিতল ভবনে কিন্ব৷ থাকি নিবিড় কাননে ॥ 
দেব ব! ভূদেব নাম লই, অথবা অন্ত্যজ কুলে চণ্ডাল বা হই, 

( ভগবন্ চণ্ডাল বা হই ) 
যেন হৃদে ভক্তি রছে হরি, হরিনাম রহে মোর বদনে ॥ 
যে দেশে যে কুলে জন্ম হয়,থেন সাধুসঙ্গে সংপ্রসঙ্গে রঙ্গে দিন যায় 

( আমি ) পাপ প্রলোভনে বেন কুসঙ্গেতে মজিনে ॥ 
সাধুসঙ্গবিহীন যে জন, পরমার্থ কি পদার্থ সে জানে না কখন, 

তাই হীরের দূরে জিরে কিনে রাখে গৃছে যতনে ॥ 
শা | শত রাত 
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(৭০) 

গারাতৈরবী -- কাওয়ালী | 

পদা তারা তারা বল মম মন। 

অনুক্ষণ শ্রবন শুন তারানাম তারারূপ দেখ হু'নয়ন! 

কররে তুমি কি কর, হও তারাকিন্কর, কুসুম চয়ন কর, 
পুজিতে রাঙ। চরণ ॥ 

শুনরে পাপ চরণ ! ত্যজ বৃথ! বিচরণ, ঘথ। তারাপীঠ তথা 

কররে স্থখে গমন || 

রূসনে পিব স্থরস সদা তারামুতরম, ত্যজ পর অপযশঃ 

করিতে সদা ঘোষণ, 

তোদের আশ। পুরাতে, শশধর নানামতে, করেছে যতন, 

এবে পুরারে তার আকিঞ্চন ॥ 

(মামার এ৮৯০ 

(৭১) 

বেহাগ -- গড় খেমট!। 

(তার) ভতবপারে চিন্তা কি রে, যে জন চিস্তামণির চিস্তা করে 

যে জন নারায়ণ করেরে স্মরণ, তার কি মরণে ভয়রে ॥ 

তার কর্ করে ধরি, দয়াময় হরি, ভবপারে ল+য়ে যায়রে ॥ 

না পেলে আতর, নাবিক কাতর, 

চড়িতে ন৷ দেয় নাক রে; 

ভুমি মহানূল্য ধন হরি নাম রতন 
করনা অর্পণ তায় রে ॥ 
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মন প্রাণ ধন কর সমর্পণ, 

যশোদানন্দন পাক রে; 

হরির অন্থকুল বাতে যাইবে পারেতে 

ধুগলপদ-ভেলাক্স রে ॥ 

দ্বিজ শশধর,  ভয়েতে কাতর, 
ভাবিয়ে পাথর প্রায় রে 

(নাহি) কৃষ্ণপদে মতি, কি হইবে গতি, 

হায় হায় হায় হারে ॥ 

(৭২) 

মলার যু । 

দিব! নিশি কেদে কেদে দেখা ত পেলেম না মার । 

কি করি কোথায় যাই মরি মরি হার হার ॥ 

তন্বময়ীর তত্ব আশে, জলাগ্রলি দিয়ে বাসে, 

কাটান কাল তীর্খ-বাসে, তবু না পেলাম তায় ॥ 

এমনি পোড়া হুরদৃষ্ট অস্থি চ্ম অবশিষ্ট, 

তবু না মিলিল ইষ্ট, এবে প্রাণ যায় বার ॥ 

কেবল মাত্র পণুশ্রম, হল মা চতুরাশ্রম, 

ন। বুঝিলাম কোন ক্রম বিপদ ম! পায় পায় ॥ 

নিহিত ভাটি 
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(৩) 

এ বাউলের সুর ) 
ওরে বেটা ভেড়ের ভেড়ে। 

বিষর় এখনো দিলি না ছেড়ে ॥ 

চক্ষু কর্ণ দস্ত আতুর, (তারা) নিজ নিজ কর্দ্দে কাতর রে-_ 

ক্রমে আশা মাগী দেখছি ডাগর, 

মনের নাগরালী যাচ্ছে.বেড়ে ॥ 

গুরু তোরে ক'রে যতন, দিয়েছিলেন অশুল্য ধন, মনের মতন, 

তুই বেটা এমনি অভাজন, দেখলি না তা৷ নেড়েচেড়ে ॥ 
(তোর দেহে) জরা এসে বাস করেছে, (ভয়ে ) ব্ধপ যৌবন সৰ 

পালিরেছেরে- 

অস্থি. চম্ম সার হয়েছে কোন দিনে কাত ক'রবি কেড়ে ॥। 

তুমি এখনও সত হও, হরিপদেতে বিকাও, হরিগুণ গাও, 
কবে রক্তলোচন রবিনন্দন, কণ্রবে বন্ধন, এসে তেড়ে ॥ 

(৭৪) 

বাউলের সুর। 

তুই কেন ঝষে রইলি ঘরে। 
এই জরাজীর্ণ কলেবরে ॥ 

চলিতে অশক্ত চরণ, শুনিতে অশক্ত শ্রবণ রে, 

দেখিতে অশক্ত নয়ন তবু ফের ঘারে দ্বারে ॥ 

তোর দিতে ছুটি ক্ষুধার অন্ন, অন্পূর্ণ! নয় রে ক্ষুঞ্জ (মন) 
যার ক্কপাতে উদ্নর পুর্ণ, করছে স্বীব চরাচরে ॥ 
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যার নাহি অন্য গতি, তার গতি পশুপতি, হরেন ছর্গাতি,-- 

(যার ঘরে) ছুর্গতিহারিণী ছুর্গা অন্নপূর্ণা রূপ ধরে ॥ 

আহার সম ০.০. 

(৭৫) 

বাউলের সুর । 
তোমার এত করি উপাসনা । তবু গেল না মোর পাপ-বাসনা ॥ 

বাসনা প্রবল! ব'লে জলে স্থলে, ভূমণ্ডলে কত ঘুরালে, 

তবু মিট ল না সাধ, একি প্রমাদ, ঘুচলো না মোর আনাগোনা ॥ 

তুমি চরণ ছাড়! কর ব'লে, মরি হে ভ্রিতাপে জ্বলে, এ ভূমণ্ডলে 

কেন অগাধ সিন্ধুমাঝে জলবিন্দু মিস তে হরি কর মান ॥ 

নুখ-সিন্ধুর বারিবিন্দু আমি, কেন হই কুপথগামী, 
(ও জগৎম্বামী) না পেয়ে সিদ্ধুতে স্থান, বই গো! উজান, 
তাই পাই এত যাতন! ॥ 
তুমি সর্বরশক্তিময়, ইচ্ছাময়, দয়াময়, আনন্দময়, তোমার কেমন 

হরি দয়! মায়া তনয়ে কোলে তোলনা ॥ 

উস্কে যাাহতে 

(৭৬) 

ভৈরবী-_ দ্রুত ভ্ররিতালী। 
বল কোন্ দেশী বিচার তোমার । 

যারে পাবে তারে লবে ক'রে আপনার ||. 

পর সদা পর রয়, পর পর পর হয় 

ছু'দিনে ফুরায়ে বায় ভালবাসা তার। 



[ ৪৬ ] 

দেখিলে ত পর পর, সত্য ত্রেতা দ্বাপর, 

অসার সংসার, হরি পরাৎ্পর সার ॥ 

বিন্দুমাত্র পর প্রেম, লভিতে এতই শ্রম, 

করিতেছ এ কি ভ্রম, মন ছুরাচার ॥ 

ষদি কর প্রেম-আশ, প্রেম বদি ভালবাস, 

ভজ হরি পীতবাস, প্রেম-পারাবার। 

হরি পুর্ণ প্রেম-সিন্ধু, ভক্ত হ্বি-নভ-ইন্দু 

নাহি দিতে প্রেমবিন্দু ক্পণত৷ তার ॥ 

(৭৭) 

ভৈরবী _ কাওয়ালি। 
পর বাসে অশেষ যাতনা ॥ স্বর! চল নিজদেশে পূরিবে বাসনা ॥ 

অনন্ত স্থথের আশে, ভ্রমিলে অনস্ত দেশে,অনন্তকাল সহিলে যন্ত্রণা, 

বদি নিত্য স্থথে আশ, নিত্যানন্দে ভালবাস, 

নিত্যধামে যেতে কর নিত্যই কামনা ॥ 

অনিত্য ধনেরি তরে, অনাত্ম্য ভেবন। তারে, 

যারে দেব দেবী করে উপাসনা ;-- 

শুন কর্ণ তার নাম, দেখ আখি ঘনগ্তাম, 

তার নাম ঘোষরে রসনা১--- 

সেই সে আপন দেশ, কমলা সহ রমেশ, 
(যেথা ) বিরাজেন ধরি রূপ নান। ॥ 

তথায় যাইতে মতি, কর ওরে মুড়মতি, 

শি গেসে রাড হোসি 

ছাড় ছাড় ছাড়রে ছলনা ॥ 
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(9৮) 

গারা ভৈরবী _কাওয়ীলী । 

যার খাও তার গাও ন! রে মন বেড়াও পরের কেঁচো ধ/রে। 

রাজ্ঞার বেটার ব্যাট! হয়ে এমন ঠেঁটা হ'লি কি প্রকারে ॥ 

যে তোরে ভবে আনিলে, শাস্তি সুখৈশ্বর্য্য দিলে, 

তারে তুমি না৷ চিনিলে, ভূলে গেলে একেবারে ॥ 

এই যে মানব দেহ, প্রতি পলকে সন্দেহ, 
রাখিতে পান্িবে না কেহ, যবে কাল লবে হরে |! 

তাই বলি শুন মন, তারাপদ অন্ক্ষণ, 

কর রে ধ্যান পুজন, তাজ কুজন ছ'জনারে 

শ্ীহরিচরণে মতি, রাঁখরে করি মিনতি, 

দেরে মোরে অব্যাহতি, মজাস্নে দীন শশধরে ॥ 

(৭৯) 

সিন্ধু-কাওয়ালী । 

দেখিতে দেখিতে গেল দিন, তনুক্ষীণ অনুদিন 

ভানুস্থত এসে কবে ক'রবে নিজ অধীন ॥। 

পরবাসে পরপাশে, পরে কিসে ভালবাসে, 

পরের প্রেম আশ্বাসে, মত্ত নিশি দিন। 

পরাৎপরে পরিহরি, বিবস্পবাঁদন! করি, 
তত মানস মম হতেছে মলিন ॥ 
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প্রপঞ্চ জগতে ভূলি, পঞ্চাননে না পৃজিলি, 
পঞ্চকোষে না খুরিলি, ওর দীনহীন। 

কবে যে পঞ্চত্ব পাবি, অপবিশ্র শব হবি, 

পঞ্চভৃতে পঞ্চভৃত হ'য়ে যাবে লীন ॥ 

£৮০) 
কাপি সিন্ধু- কাওয়ালি। 

কৰে শিবে হবে গো সুদিন | যাইবে যাতনা যত, মুখে রব অবিরত 

বিষয়বাসন। হবে ক্ষীণ। 

কাশভূপে কর্ণকৃপে শুনাবেন চুপে চুপে 
ব্রন্মরূপে তারকর্রঙ্ধ নাম সমীচীন-__ 

জাহুবী-জীবনে তন্ধু, রাখি ভাবি ইষ্ট মন্গ, 

তবরূপ হেরি হব জীবনবিহীন। 

এ ঘোর পাপ-সংসারে, পুনঃ না আসিৰ ফিরে, 

সহিব না বারে বারে যাতনা! কঠিন। 

নিত্য অমরধামে, মত্ত হয়ে রাম নামে, 

দেব মাঝে দেবাসনে হইব আসীন |। 
উপাস্য দেবধিহনে মুহুমুছ নিশি দিনে, 
বিরহ দহনে দগ্ধ হবে না এ দীন-_ 

দুই তন্থ এক হবে. ভেদাভেদ না রহিবে, 

জল মাঝে জলবিন্দু হয়ে যাবে লীন। , 
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(৮১) 

: স্বান্বাজ---ঘশ । ৬ 

হখের শর্বরী হরি কবে হবে অবসান ॥ 
ফাইবে যাতনা! যত পাপী পাবে পরিজ্রাণ || 
কুন্সাশা-কুয়াসা ঘোরে, নিশি নিশির তিনিরে। 
স্থযোগে কুবৃত্তি চোষে হরে পুণ্য, ধন, মান ॥ 

জ্ঞান-তপন প্রভাবে, অন্ধকার দূরে যাবে । 
রসনা-পাঁপিক্সা গাবে, সুখে বিভূগ্ুণ-গান ॥ 

(৮২) 

বাহার-_টিষেতেতালা ॥ 

আর ভাবিতে ন! পারি হরি ভব-ভাবন!। 

আশ! যাওয়া বার বার সার, আশা ত মিটিল না। 

ভাবি গৃহ পরিহরি, যোগিবেশ পরি হরি, 
নির্জনে বনে করি তব সাধনা ----- 

আছে মায়া-চিস্ত। ছটা নারী, তাছে ছ,জন! প্রহরী 
কিছুতে পলাতে নারি একি বন্্ণা ॥ 

আযুঃ শেষ, শ্বেত কেশ, তবু'আশা দেয় ক্লেশ, 

তুরাতেছে দেশ বিদেশ, একি লাঙছন! । 
এ যে তব মায়া! হে ষাধব, হানি টি নিকিতা , 

না দেখি উপর তব: করুণ? বিনা. 

০ 
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(৮৩) 

ঝহার -- একতাল!|। 

সঘ পরিছরি, ভাবন! পাশক্ি, হরি হরি বল মন 1 : 

থেকন! অলসে, ভুলন! বিলাসে, ধ'রে লবে'কেশে শেষে এসে শখৰ। 

ষাতা, পিতা, ভ্রাতা,বনিতা, হুহিতা, এদের মমতা সকল্মি থে বৃথা, 
সর্বন্থধ্যাতা সকলবিধাত। কালবরণ কালনিবারণ ॥ 

রাঙ্গী আছ পেয়ে গজবাজী, শেষের ভাবন! ভাবনাক পাজি, 

বাঁড়ী টাক! কড়ি, ফুড়ি গাড়ি ঘড়ি, সকলি অনিত্য ধন ॥ 
স্বারে দ্বারবান শমনসোদর, শমন আসিলে হবে না দোসর, 

ভাই বলি এবে ল'য়ে অবসর, ভাব নিত্য নিরঞ্জন ॥। 
ধর শশধর বচন সুন্দর, হৃদি ভাব সদ] সে স্টামসুন্দর, 

যাতন! পাবে না, বিষাদ রবে না (তোরে) শমনে ছোবেন মন ॥ 

(৮৪) 
পরজ--টিমে তেতাল!। 

কি কারণে রেখেছ গোপনে (ও রাঙাপদ) 

মল মা নদনে। 

'-ঘে ধনে তুমি মা ধনী, সে ধন কেন দেখিনে। 
দেখ গো ম৷ পর পর, স্থরাস্থর কিন্নর নর, 

থাকে না গৌরৰে গৌন্লি ! হইলে প্দবিহীদে। 
যে পঙ্-নম্পদ পেয়ে, শিব অশিব নাশিয়ে, . 

আছেন মৃত্যঙয় হ'য়ে, বসে আনন্ব-কাশনে ॥ 

আশা ক'রে এসেছি মা, একবার দেখাও. শীগদ ওযা] উন, , 
খাব না,নেব ন!.য়াব একবার হেযে নম্বলে.। 



(৫১ ] 

(৮৫) 
_ গ্রাসাদী সুর & 

আমি মলাম মন বুম ছুটে। ুখ জানাই তাই ম তোর নিকটে। 
কামিনী কাঞ্চন কাণি ! নরকের দ্বার শাস্ত্রে রটে। 
খর ঠেঁটা বেটা বলে সদ! এঁ ছটো৷ ভাই বড় মিঠে ॥ 
যর্দি কিছু ধন আনি মা, দেশ বিদেশে খেটে খুটে। 
হী মন বেটা দেয় কুমন্ত্রণা, ছয় বেটা! খায় লুটে পুটে ॥ 

অন্থরনাশিনী তৃমি আমার খাওন! ছস্টা অনুর কেটে। 
তাঁপিত তনয় তারা এই ভিক্ষ! চায় করপুটে ॥ 
ব'লে ক'য়ে রেখে যদি, আদি তার! তোর নিকটে-_ 
আমি ঘরে না আপিতে তারা আগে আগে আসে ছুটে | 
অর্থ পরমার্থ তারা, সবায় চায় মা তোর নিকটে 

জ্বামি চাই না অর্থ, পরমার্থ, কেবল দেখ তে চাই তোর হৃদয়পটে ॥ 

(৮৬) 
প্রসাদী সুর । 

এই কি মহ! তোর ভবের বাজার । ভাল সাজায়েছ আচ্ছা মজার ॥ 
দুর হ'তে সব মোহিত হয়ে, দৌড়ে আসে কর্তে ব্যাপার । 
কেনা বেচা করে 'কিন্থ মনে মনে সবাই বেজার ॥ 

গলি ঘু'জি অনেক আছে, মুখের কাছে খুব সাফাই তাঁর : 
মাঝে গেলে তেড়া বাকা, জঙ্জালে পৌর! চারিধাঁর ॥ 

বনে ভাবি শখের গলি, আগে আছে ভাবনা কি তার, 

ব্তই হাটি ততই মাটি, কেবল দেখি ঘোর অন্ধকার ॥ 
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ইচ্ছা! করি, পিছন ফিরি, আটক' ঝরা ফটকের দ্বার, 
স্থথ ছখ চাই না তবু, ফিরতে ধেয় নঁদিকি অত্যাচার ॥ 
চিন হুখেক আমদানী নাই, ক্ষণিক ছুখ' তাও হু” দশ ওজার 
কারো ভাগ্যে অষ্টরবস্তা, শর যেমন গ্রকজনা তাঁর । 

(৮৭১) 
বাউলের সুর । 

তোরে তাই কৰি মানা, জলের মাঝধানেতে যেওনা । 

সুক্ষ হুতলি ফেলে, বসে আছে কাল-জেলে, 

তাতে আমিষ মোড়া, বড়সী জোড়া অতি কৌশলে ; 
তা গিলে পরে, পড়বে ফেরে টান্লে টুন.লে খস্বে ন1। 
মান্ব। খেবলা-জাল হাতে, লম্বা রশী যে তাতে, 

জেলে ঘুরিয়ে ফেলে সংসার-জলে বসে তফাতে, 
বড় সুক্ষ বোণ!, সে জালথানা, চুন! পুটি কস্কায় ন।। 
আমি.দেখে শুনে তাই, মারছিনাকো ঘাই, . 
কাছ্ার নিজে দ্বিমটামেরে বসে আছি তাই-- 
আমি কুর্শের অত থাকবো কাদায় তবু-- . 

জলে, সাতার কৃিবো না ।. রি 

শত ৬ নু 
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(৮৮): 

ভৈরবী---বহু 41৯ 
“সর্বমত্যস্তগর্ভিভং এই কথাটি শানে রটে । 

বিচার করে ছেখ_লাম শ্যামা এইকথাটি জত্য বটে 

অধিক রূপ তাই ব্ধপ দেখাও না, 

অধিক চোখ তাই ফিরে চাও না 
অধিক দয়! তাই কাতর হওন। 

অধিক স্ৃত তাই খাও মা কেটে । 

অধিক ঘর তাই শ্মশানবাসী, 

অধিক কেশ তাই এলোকেশী, 
অধিক ধন তাই ভম্ম রাশি 

মেখে থাক গরিব ঠাটে | 

অধিক বস্ত্রালঙ্কার ব'লে, পরনা ম। অঙ্গে তুলে, 

ভূষণ হয় মা ফণিমণি, 

নর-করে কটা রাখ এটে ॥ 

০০ 
নি 

(৮৯) 

ভৈরবী- _-এক তালা । 

পতিতপাবনী গঙ্গে ; 

বিলোচন্জাকা, ভ্রিপঞ্থগা কাস্বা 

'জিভুবন ভ্রম 'রজে । 

অিতাপহারিলী ত্রিগুণধারিণী ক্মিলোকতান্িণী অঙ্সে: 

লগরনন্দনগণ পর্সিআপকারণ মিশিলে সাগর লঙ্গে।. 
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তব পৃতবারি পতি তরিপুরারি রেখেছেন উত্তমান্গ 
(তুমি, মহিম! প্রকাশ্টিতমোরাশি নাশি নিস্তারিল! ম! মাতন্কে 

সংসারসঙ্কটে পড়ি করপুটে ডাকি মা শমনাতন্কে। 

করুণ। বিকাশি শশধরে আসি হের হ্ররুম! অপাঙ্গে। 

(৯) 
পুরবী-_ একতালা। 

আমি নম্নন্সলিলে ভািতে ভাসিতে এসেছিলাম ধরামাঝে। 

পুনঃ কাদিতে কাদিতে বিদায় হইনু সাজি ভিখারী সাজে । 

জীবনে না দেখি জনক জননী মনোহর বূপখানি, 

শুনি নাই কাণে মধুমাখা কথ পুজি নাই পা দুখানি। 
তাই পুজিতে বাসনা ওম। শবাসন1, তোর রাগ! পা ছুখানি, 
দেখিতে ওরূপ নয়নে শ্রবণে শুনিতে জুধার বাণী। 

করনা বঞ্চনা, ওম। স্থুলোচন! ভূলায়ো৷ ন৷ মিছে কাছে 

হৃদয়-মন্দিরে এসে! ধীরে ধীরে শমন পালাঁক লাজে ॥ 

' (৯১) 
সিন্ধু - মধ্যমান | 

ধিক্ ধিক শত ধিক্ তায়। 
যে জন না ভালবাসে তারে যে বাসিতে যায় ॥ 
যাহারে দেখিলে আখি অনিমিষ হ'য়ে রয়, 
এ দুঃখ কারে জানাব সে জন ন। ফিরে চায় ॥ 

যাহার মুখের বাণী, , অ নয় সুমান মানি, 
সে বলে "আমারে সনে সে কেন সই কথ! কর* | 

থিক্ তারে ধিক, আমারে, [ধক-ধিক: প্রর্ণয়েরৈ, 
'বধক: ধিক. মদা.নরে যে ঘটালে প্রেমদায় 1. :.. 
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(৯২) 

ভৈরবী-মধ্যম্্ুন। 
ধিক ধিক শত ধিক্ তায় । 

ভালবাস পাঁব বলে যে জন্ বাঁসিতে চায় ॥ 

সরোবরে শতদল, স্থযমাতে চল চল. 

সে কু কহে না কথ! তবু লোকে দেখে তায় ॥ 
অকাশে পূর্ণিমা শশী, ছড়ায় কৌমুদী রাশি. 

কতু ত আসে না কাছে তবু মন হ'রে লয় ॥ 

ভালবাসার এই রীতি, নিতে চায়না দিয়ে প্রীতি, 
বিনিময় চায় যেব৷ সে কভূ প্রেমিক নয় ॥। 

ধিক. ধিক. স্বার্থপরে, বিক. সেই অভগারে, 

অমূল্য প্রণয়ে ভাবে নীচ ব্যবসায় ॥ 

(৯৩) 

সিন্ধু মধ্যমান। 
রূপের ফীদ পাতিয়ে কেন ধল্লে আমার প্রাণপাখী। 

তাই নিতে এসেছি হেথা ছেড়ে দেবে কি না বল দেখি ॥ 

বল তারে কোন পিঞ্জরে রেখেছ আটক করে, 

মাথ! খাও.ভাই বল মোরে, এনে একবার দেখাও একবার দেখি ॥ 

অনাহারে অনাদরে, 'আছে কি আছে সাদরে, 

সত্য ক'রে বল মোরে, দিওনা দিওনা ফাকি ॥ 

ফিরে দেবে কি ন| দেবে বল, করন! ঢাতুরী ছব, 
ন! দাও দেখাও এনে যাই তাই জেনে হল বাঁধের পাখী কি 

ব্যাধের পাখী ॥ 
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শছ্ু-শধমান। 
ভূমি মোর হ্ৃদপিঞ্জপ্নের বড় সাধের পোষা পাখী । 
না হেরে তোমারে বল কিরূপে জীবন রাখি ॥ 

প্রেম বুলি শুন্ব বলে, _. পুষেছিলাম কুতৃহলে, 
কখন ভাবিনাই ভূলে, তুমি উড়ে যাঁবে দিয়ে ফাঁকি 4 

মানি নাই কোন বাধা, যখনি পেরেছে ক্ষুধা, 
দিয়েছি অধর সুধা আদরে বিরলে ডাকি ॥ 

শূন্ত দেখি সে পিঞ্জর, করিতেছি হাহাকার, 
নিরস্তর নীরধার বহিছে বুগল আখি। 

রূপ গেছে লাবণ্য গেছে, সব সাধ ফুরায়েছে, 

আস্থ চর্ম সার হয়েছে কেবল জীবন যেতে আছে বাকি ॥ 

৫ 

ঝিঝিট পানি যা | 
আদর করিতে তাবে আমি, বাকি কি রেখেছি আর। 
এত ভালবাসা দিলাম পেলেমনা কণিক। তার ॥ 

ডাঁকিলে না কাছে আশে, . ভাবে ভালবাসি পাছে, 

তৰু বেড়াই পাছে পাছে (ভাবি) যদি দয়] হয় গো! তার ॥ 

সে যদি ঘৃমাকে থাকে, আমি অনিষিবে দেখি তাঁকে, 

সে ষৃ্দি দেখে আমাকে করে কত তিরস্কার ! 

বুঝেছি জেনেছি মনে, সে হবেন! মোর এ'জীবনে, 

তবু ভ-দ্ছুলূতে পারিনে, মনোহর ক্ধপ তাঁর ॥ 
টাছে ফি ফুল কমলে, :. ১. সেস্বগ এ হলে, 

, দেখিনাই ভাই কোন স্থলে ভাই করি গো হাহাকার । 
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(৯৬) 
ঝি'বিট খাম্বাজ--স্রধ্যমান। 

কেন থাক তার আশ্বাসে। | 

টাডাডিড ২ ১ বরন 

(যার) পাষাণে রচিত চিত, তারে ভালবাসা কি উচিত, 
দেখিলে ত যথোচিত, ছুঃখ জানায়ে তার সকাশে ॥ 

কি করিল প্রতিকার, (নাই) তব প্রতি গ্রীতি তার, 
বৃথা কেন হাহাকার করিছ বিজনে বসে ॥ 

ভুলে যাও তার রূপ খানি, সে ধড় কঠিন কামিনী, 
কেন দিবস যামিনী মর অশখি জলে ভেসে ॥ 

(৯৭), 

| ভৈরবী--একতাল। 
আমার ভাগে এত কি আছিল দুখ । 

'না পূরিল কাম, বিধি যদি বাম, কি ক'রে দেখাই মুখ ॥ 
দেখি চাক্ষ ধাতি, তুলি মালা গাখি, 

| যতনে পরিনু গলে --- 

সে যে সাঁপিনী হইয়ে, - দংশিল হিয়ে, 
ৃঁ উগরিল হলাহুলে ॥ 

পিপাসা সখি, .. নীরদে মিরখি, 

জল না মিলিল, ০ অশনি হানিল, 
ভাঙ্গিল আমার বুফ। 
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প্রতিপদ হ'তে লাগি দেখিতে, 
/ জী সুধা আশে চাদ মুখ। 

ধবে পূর্ণ হ'ল শশী, রাহু আসি গ্রাসি, 

'নাশিল আমার সুখ ॥ 

(৯৮) 

ভৈরবী--ক্রত তেতাল!। 

(তুমি) কথ! রাখ নিকটে এস না। 

সুত্রে থাক ভাল থাক, ভালবাসায় ভাল রাখ; দেখা দিয়ে মোঝে 
কাদাও ন| ॥ 

০০০০১০৪ দিয়েছি হৃদয়ে রাখি, দেখে সুখে করি 
কালযাপন। ॥ 

মে আমারে ভালবাসে, হাসিলে অমনি হাসে, কীদিলে সে করযে 

সাত্বনা। 

করে কত আরাধনা, মানে করে উপাসনা, মম হৃদি বিন! সে 
বসেন1॥ 

(তৃষি) এই ভিক্ষা দাও মোরে, লওন! তাহারে হরে, তাহ'লে 
| এ জীবন রবে না॥ 

আগে কত আশ! দিলে, প্রাণ ভূলায়ে নিলে, অন সঙ্গ ত দিলে ন 
বলে অনুগন্ত জন/,করিলেনা বিবেচনা, রেখে গেলে কেবল যাতনা 

জনা কুটি (পারার 
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(৯৯) 

তোরি ভৈরবী-_-একতালা । 
আগমনী, 

কৰে মা! আসিবে, অশিব নাশিবে, 

সস্তানে তুষিবে শিবসোহাগিনি ॥ 
খাশপথ চেয়ে, আছি মা,বাচিরে 

দেখ মা! আঁসিয়ে ত্রিতাপহাঁরিণি ॥ 

বন্দ, গজানন, কমলা, বাগ্বাণী, ঈশে লয়ে ইযে এস ম! ঈশানি। 
পাষাণ হইয়ে থেকনা পাষাণি, হেরিতে বাসন! চরণ ছুথানি ॥ 

কেঁদে ষ! ম! রবে হল ক্রোধ, আমি মা অবোধ কে করে প্রবোধ, 
হদদি থাকে ম। বিরোধ, করি অনুরোধ, ত্যজ ছূর্গে ক্রোধ 

সদানন্দরাশি ॥ 

ধরাধর হতে ধরাধরম্থতে, এস ধরাধামে অধমে তুষিতে, দীপম্ীন 

দ্বিজ শশধর সুতে, রবিস্তৃত ভয়ে কীপিছে পরানী ॥ 

(১৯০) 
তোরি ভৈরবী--একতাল! । 

আগমনী ১ 

এস মা, এস মা এস ওম! উমা, শ্বজন শ্বগণসহ স্ৃতালয়ে। 
আনন্দে মগন, আছি নিশি দিন, আনন্দমরীরে দেখিব বলিয়ে ॥ 
কেদে কেঁদে হ'ল সম্বংসর গত, আর যে প্রবোধ মানে না এ চিত, 
এখন উচিত, আসিতে ত্বরিত, হয়ে হরধিত হরি আনোহিয়ে ॥ 

গভ বটীযোগে হুবোধন করি,'বিহমূলে বসি আছি মা শঙ্বরি.॥ 
করি-সুখে ন্মরি, অধিবাস করি, অধম আর্মীসে আছে মা. বসিয়ে ॥ 
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সন্বংসর পরে, তিন দিন তরে, এস একুটীরে তুষিতে পামরে, 
ভাও বর্দি দেখ! না দেবে আমারে ক্ষি সখ তবে যম! জীবন দারিয়ে 
এখনি ত্যজিব জীবনে জীবন, কাজ কি ধনজন কাজ কি মা ক্বঙ্গ; 
দ্বিজ শশধর অতি অভাগ্ন, স্ুত হ'য়ে ঘতু ন। দেখল মায়॥ 

(১০১) 
প্রজ-__কাওয়ালি। 

. উহা ধনে ত্বরা আন গিয়ে। 
না হেরিয়ে তন্য়ারে বিদরিয়ে যায় হিয়ে ॥ 

না হেরে মে মুখশশী, দিবানিশি হখে ভামি, 

এ দেখ যঙ্ঠীর নিশি, গেল পোহাইয়ে ॥ 

হৃননীর যাতন। তত, তুমি তা জানন। ত, 

. জন্বৎসর হ'ল গত, আমার কাঁদিয়ে কাদিয়ে ॥ 

ৰলে ছি শশধরে, কেন পাঠাঁইবে ধরাধরে, 

উমা বাধা প্রেম ডোরে, এঁ দেখ আসিছে ধাইয়ে ॥ 

(১০২) 

জৈরবী-ঠাস কাওয়ালী |. 
দা কি সারছে আমি ডাকি মা পাবানী, বলে 

তের য়ে ধরে গাঁ ছাসি আনি তালি আখি জলে 4 

ভার তৃষি_সর্বহারা, সর্ব খকি মহামায়া)! '.): -' 
ভহখ বেদ ময় কাযা জলে /বিতাপানলে।, ! 



[ ৬১ ] 

ক্টাক্ষে লুটিপ্রশরস্গ, বাসনাতে ধার হয়, 
চিরছঃখী তার তনয় বিষাদ মা পলে পুলে) 

. প্রথন সদ্দয়া হও, কেন কলঙ্ক রটাঁও, 

একবার মা! ফিরে চাও, তনর়ে নয়নমেলে ॥ 

মা তুমি শিবমোহিনী, শিবে অশিবনাশিনী, 

তেবে কেন) দিবা যামিনী, ছুথ শশধব তল ॥ 

(১০৩) 

কীর্তন_-ঝাপতাল। 
কোন পথে ম! যেতে হবে সে পথ মা কেমন ধারা। 

সেথা রুবিকরে, তিমির হরে কিন্ব! মা আধারে ভরা ।। 

কাহাঁকে কি সঙ্গী পাব, অথব একাকী বাব, 

কার কাছে জিজ্ঞাসিব, হই যদি ম! দিশেহারা | 

ক্কুধ! নাশে মিষ্ট ফল, আছে কি পিপাপাঁর জল, 

আছে কি নির্মিতা সেথ! পাস্থশাল। শ্রান্তিহরা 

আছে কি পুশ্পিত তরু, কিন্বা ভয়ঙ্কর ম্রু, 

শোভন সুগম কিন্বা ছর্গম শ্বাপদে ভরা ॥ 

বাদের তরে অণনবার, করিভেছি হাহাকার, 

ভাসি মুখে আসি আমায় দেখা কি মা দিবে তারা ॥ 

| (১০৪) 

পুরবী” টকাওয়ালী। 
ভবে এসে ভবের ভজন হলো! না হণল! না। 
বিফলে জনম গেল আম অভি অভাজন । : 
খাকিলান অলনে ক না ভঙ্গিলাম আশ্ততোবে%' 

| রঙ্গ, রুলে হই মগন্ ॥ 
১ 



[ ৬২ ] 

কখন ভাবি নাই মনে. যাব শমনভবনে, 

সদা সুখে কাটাব জীবন । 

ধন জন যৌবন, রবে সম চিরদিন, 
কখন না হইবে পতন । 

কোথা গেল সেই ধন, কোথ। গেল পরিজন, 

কোথা ব! সে লুকাল যৌবন। 
কালবাহন-ভূষণ, ঘণ্টাধবনি ঘন ঘন, 

গুনে ভয়ে ঝরে হ'নয়ন । 

কণী ক্রর শিরোমণি, সে হুল মাথার মণি 
ভন্ম অঙ্গে হইল ভূষণ। 

শশধর আখিজলে, ভেসে ছুথে কেঁদে বলে 
(আমি) না পাইন পুজিতে চরণ ॥ 

( ছলব্রমে কদ্রর দাসী হয়ে বিনতা৷ গরূড় ও অরুণকে 
লক্ষ্য করিয়া গাইতেছেন ) 

(১০৫) 

ভৈরবী-- দ্রুত ভ্রিতাল। ৷ 

আম কি তোদেরমা নৈরে। | 

রাঁজমাতা। হ'য়ে কেন দাসী হয়ে টৈরে। 

দেখায়ে ভোজের বাজি, লুটিল রতন রাজি, 

তাই এবে কাঙ্গালিনী হৈরে ; 
তোদের উদরে ধরে 3. রয়েছি ষরমে ন'রে 

. কে.লিবারে দুঃখ তোর! বৈরে।, 
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(যারা) কষুত্র দ্বীপগর্ভবাসী, তাঁদের মায়ের দাসী 
হয়ে কেন এত জালা সরে । 

নবাসীত্ব শৃঙ্খল গলে, প্রতি দিন প্রতি পলে 

তার স্থৃতে কেন পিঠে বৈরে ॥ 

ছুখনিশি হলো ভোর, এখন ঘুমের ঘোর, 

এ ছুথ কাহারে আমি কৈরে। 

উঠ বৎস ! বাহু বলে, দল খল পদতলে, 

আমার আশিষে হও জয়ী রে ॥ 

[কংশবধে যাত্রার সময় বয়ন্তগণের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি] 
(১০৬) 

ভৈরবী- যু । 
তোরা আয় আয় আয় আয় মায়ের কাজে আয় । 

কেন বৃথালসে, রৈলি বসে, কুপুনের প্রায় । 

(ধারে) শ্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ বলে, তীরে শক্র পদতলে দলে, 

কলে কি বলে কৌশলে উদ্ধার তাহায়। 
ধিনি বীরপ্রসবিনী, তিনি আজ অনাথিনী, 

তিনি আজ পরাধীন। বন্ধ্যানারী 'প্রায়। 

জাতি অভিমান ভুলি, কর ভেয়ে তেক্ে কোলাকুলি, 
“বন্দে মাতরম্” বলি চলরে ত্বরায়। 

রাখিতে মায়ের মান, যদি যায় যাক্ প্রাণ, 
শবন্দে মাতরম্* বলি পড়িব ধরায়। 

দলে) ভ্রাত হাতে মাকে তুলি, মেখে মা”র পদধুলি, 
আসি বলে হাসি সুখে লইব বিদায় ॥ 
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[অধর প্রাসযুক্ত বালকগণের বলরাম ও ₹ঞ্চের গ্রুতি উত্ভি |] 

“ (১০৭) 

বাহার--পঞ্চমসোয়ারী । 

চলরে চলরে বল চলরে কানাই । 
আর বৃন্দাবন নিধুবনে বিলাসে কাজ নাঁই 1 
যাদের মা কারাবাসিনী, পরাঁধিন! অনাধিনী, 

তারা কেন আছে বেঁচে বল রে বলাই, 

(কৃষ্ণ) ছাড় হাসি ফেলে বাশী ধর অসি ভাই ॥ 
ছুষ্ট করে নষ্ট হায় কি কষ্ট বাল-বৎস গাই। 

মোর! বাণিজ্যবিহনে বনে জীবন হারাই ॥ 

যে রাজা প্রজাপীড়ন, বিন। দোষে অনুক্ষণ, 

করিতেছে, তার প্রাণনাশে দোষ নাই ॥ 

(অঘাস্থর বধে প্রয়োজা ) 

(অস্থর পরাজিত বলিগৃহগত ইন্দ্রের পতি অদিতি 
(১০৮) 

ভৈরবী--যৎ। 
তার কি এথন বিলাসের সময় । 

যার জননী অনািনী পরাধীন! হয়ে রয়। 

বিমাত সম্পদে ভুলি, বৈমাত্রের পদখুলি, 
চন্দন সমান যেব। যাখেরে মাথায় । 

ধিক দেই অভাগারে, ধিক সেই ফুল্ার্সায়ে, 
পড়ক অলুষ্ধ খার্জ তাহার মাধাঙ্গ ॥ 
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|র ভার কেন তুমি, বৃথা সহা কর ভূমি, 

কন হুখে বঙ্গে ধরে রাখ সে তনগ। 

ও মাও দুরে ফেলে, ভুবায়ে সিন্ধুর জলে, 

নস্ত নরকে যাক. নীচ হুরাশয় ॥ 

(১০৯) 

ভৈরবী-_যণু। 

কংশ-কারাগারে রুষ্ণ-বলরামের প্রতি দেবকী ] 

জননী-যাঁতন! যত দেখ রে নয়নে । 

কি প্রকারে কারাগারে আছি বন্ধনে ॥ 

নাইরে আসন, নাইরে অশন, নাইরে বসন নাইরে ভূষণ, 

জঠরে জলে হুতাশন বাঁচি কেমানে ॥ 

আমি নইরে ভিথারিণী, বীরপুন্রপ্রনবিনী,, 

তবে কেন থাকি দিবান।মিনী ধর শয়নে। 

কাল বলে করে দ্বণ।, আমার প্রাণে স্হে না, 

একবার উঠে দেখা বীরপনা মোদরসনে ॥'. 

বৃদ্ধি বল ওরে বল, কোপা পাব অস্ত্র বল, 

ধর লাঙ্গল মুল শক্রু শাসনে । ্ 

স্যঙ্দ আলম বিলাস, ভুজবল পরকাশ, . 

কেন থাক প্রদাস নিজ ভবনে ॥ 

রর 
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(১১০) 

জৈরৈবী- কাওয়ালী। 
দৃধি বেটিবারে যাই, করে ধরি বিনগ করি ছাড়গো! কানাই । 
গুনগে নুতন নেয়ে, স্বর! তরী দাও বেয়ে, 
এ দেখ চেয়ে, আর বেলা নাই ॥ 

ক্ষীর সর নবনীত, যাহা তব মনোনীত, 
গৃহে এলে যেও কাল! তোমায় দিব তাই ; 
গুন গুণমণি কই, খাসা ছানা! গুধ দৈ, 
স্থথে মুখে দেবে তুলে প্রেণমসী রাই ॥ 

(১১১) 

থাম্বাজ--একতালা। 

কি আছে মা শেষকালে, স্বজনবিহীন দানহীন ভ'লে। 

কে ছুঃসহা৷ ক্ষুধা হনে তারা বল, দিবে অন্ন দিবে পিপাসার জগ, 

অঙ্গে নাহি বল, দেহ যে বিকল. জড়িত মানস বিষয়জালে। 

অর্থ আবিঞ্চনে পরমার্থ ভুলি, পর উপাদন। করে।ছ কেবণি, 

পরকালে কাল! দিয়ে জলাপ্রাল, কাটায়েছি কাল পরশালে। 

পরাৎপরে কু পুজি নাই মানসে, গমন করি নাই পরমেশ পাশে, 
ধমনী সকাশে, রঙ্গ্স আশে, ফুরারেছে আমু অন্তরালে, 
এবে ভয়ে ভাঁত চিত মা আকুল, পর পর সবে দেখে প্রতিকৃল, 

ভবে পাই কুল বদি অমুকূণ হও ম| অব্তমে গিঞ্িবালে ॥ 
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(১১২) 

ভৈরবী-_ য 
নিরাঁনন্দে গেল দীন মা আনন্দকাননে আসি। 

রোগে শোকে জীর্ণদেহ আর বৈতে নান্রি খের রাশি ॥ 

নিত্য অল্প বস্ত্রদ,নে, তৃষিছ সম্তানগণে, দীনের প্রতি কি কারণে 

নিয় হ'লি এলকেশি ॥ 

লক্ষ লক্ষ নরনারী, জুখে সদ। ও শঙ্করি, বাস করিছে তক .পুরী, 
আমার স্থান কি নাই মা কাণা ॥ 

চাইন। অশ্ব চাইনা গজ রত্নরা শ নই প্রয়াসী, 

অন্লবস্থ্ ভবন পেলে সুখের স.গরে ভাসি ॥ 

ভজন সাধনবল নাই ষে তোর চরণে মা পরাই ঘি । 

*বালানাং রোদনং বলং” তাই তোর দ্বরে কাদি বসি॥& 

কটাক্ষে পালিছ যাগে দ্বর্গ মন্ত্র পাতাপবাপী, 

ধেদ্দে শশধর কেদে বলে সামার ভার কি এত বেমী ॥ 

€ ১১৩) 
সিন্ধু-যং। 

তোর করুণ। বিন! স্থা।ম। বল কে লভিতে পারে। 

গুণ জ্ঞান ধনজন যশঃ মান এ সংসারে ॥ 

কেউ বা প্রাতঃকাণে উঠে, মাথার মোটে বেড়ায় ছুটে, 
অন্ন নাহি তার জুটে, ছু'নয়নে বার ঝরে। 

কেউ বা রমা হন্ম্যোপরে, আবাল। বদতি কনে, 

অনায়াসে ক্ষুধানাশে নবনীত ক্ষীরসরে ॥ 
পুত্রহীনা রাজরামী, ক।দে দিবসযামিনী,' 

শত পুত ভিখাগিণী কুটীরে প্রসব কৰে ॥ 
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তাই দিবা বিভাবরী, ভোর করুণা কামনা করি, 

কিঞ্িত ককুণাকণা এদেগে। দীন শশধরে ॥ 

€১১৪) 

খান্বাজ-_ যৎ। 
তোমার পবিজ্র প্রেম তোমারে বঞ্চনা করি । 

কুপুত্র হইয়ে আমি অপাত্রে দিয়েছি হরি ॥ 
এধন মানব মনে, তুমি দিয়েছ যে কি কারণে, 

একবার ভাবি নাই মনে উহু মরি মরি মরি ॥ 
তব ভব রঙ্গালয়ে, আমি কভু পাপ বিনিমঙ্গে, 
কু দিগ্সাছি বিলাক্ে লাভালাভ না৷ বিচারি ॥ 
তগ্চ' অণু তাপানলে, এবে দিবানিশি জলে, 

অজ আখির জলে নেবেন নেবেন হরি ॥। 

€১১৫) 

পরজ--টিমে তেতালা ৷ 

বালাবক্ুণরণী কে তক্ণী কার ঘরণী। 

দৈত্যনাশ!, রক্তবাসা, ভক্তর-আশাদাগ্সিনী ॥ 
শঙ্চক্র ধনুর্বাণ, চারি করে আুশোভন, 

নারদাদি মুনিগণ সেবিতা ভ্রিনস্ষনী ॥ 

রত্বন্বীপমন্ন গজে, কিবা কেশরী বিরা্জে, 

তহুপর্ি ফুল সরোজে নাগ-ক্ডোপবীতিলী . 
নানালঙ্কারভুষিতা, ত্রিবলীবনক্টপে তা, 
নানিন! কার ছহিত। নাভিন্লনপলিলী 2 
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বলে দ্বিজ শশধর, বৃথা কেন চিত্তা কর, 

জগন্মাতা। জগন্ধাত্রী মোক্ষদাত্রী হররাণী ॥ 

(১১৬) 

পুরবী--কাওয়ালী। 
ভূত প্রেতে কেন কর ভয় ভূতময় সমুদয় । 

প্রকাণ্ড ব্রন্ধাওড দেখ ভূতের সমষ্টি হয় 
জলতৃত স্থলভূত, অনল অনিল ভূত, 

ভেবে দেখ পঞ্চভৃত, তব প্রধান আশ্রয় । 

পঞ্চভৃত ছয় প্রেত, তব অঙ্গে অবস্থিত, 

(আশা) পিশাচী সঙ্গিনী সহ রে ভঙ্গে সদা রদ ॥ 

(১১৭) 

স্থরট মোল্লার--একতালা ৷ 
লিচু তুমি ধন্ত ধর। মাঝারে । 

বাগানে বসতি, কর রসবতি, কত বাছুড়ে ৰাদরে আদরে । 

থাক শাখি-শাখোপরি সদা সুখে বসি, 

নয়নে নিরথে নরনারী আসি, 

অধরে ন! ধরে তব হাসিরাশি (ঢাক) মুখশশী পাতা ভিতরে ॥ 

সবে সুখী তব অঙ্গ পরশনে, তুমি হও কাতরা পর পরশনে, 
তাই সদ! পর কর-পরশনে থাক লোমাঞ্চিত শরীরে । 
তোমার রৌটা নয় ওটা! মোটা ষাথার বেনী, 

পাত! নয় শিঝে রবরের চিক্কণী, 

অশঠি নয় হদি মাঝে শুলপাঁণি, বসি বাণলিঙ্ আকারে ॥ 
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দেশী বেদান। মোজফরপুরে, বিহর সহরে নানা মূর্তি ধ'রে, 
বাজরায় বসে আছ স্ফৃত্তি কু'রে, ফলমাঝে সে'জ বাজারে। 
তব মুকুলে আকুল মাগ্ুষ মানস,তব বাটায় লাগেন। সুপন্ক পনস, 

তুমি আখির ই লগতে সবে কর বশ, রাজারে আম'রে ফকিরে ॥ 

তোমার মুর্তি মনোহর, বর্ণ মনোহর, গন্ধ মনোহর, 

স্বাছ মনোহর, 
মোগ্ড] মনোহরা ক্ি্করী কি্কর, তাই তব পিছে চণ্ল অধরে, 
আমি দ্বিজ দীনহীন ক্ষীণমতি, নাহি জানি তব ভকতি স্তুতি, 

'আসির়ে বসত কর রসবতি, (তব দাসের রসন। উপরে ॥ 

(১১৮) 

পুবরী _ একতালা । 
কভু পুর্জিতে পেলাম ন৷ তোরে। 

কভু দেখিতে নারিনু নয়ন ভরে ॥ 

দেবদেবসহ থাক মা ত্রিদদিবে, কিরূপে দেখিবে বল জীবে শিবে, 
কাছে এসন! বসোন! শিশুরে তোষ ন! মিলে 

হেরনা তনয়ে ফিরে । 
গতজননী লোকমুখে শুনি, তাই ম! বলে ডাকি মা 

কাদে মা পরানী, 

সদ| বাসন! অর্বাণি শুনি তোর বাণী, চাদ মুখে 
ডাক মা মোরে ॥ 

মনুজ মৃবতি ধরি ধরাধামে, না ভজিঙ্ স্তামষ্টাম! শিবরামে, 
দীন ছুরাচারে পশুর আচারে, ঘুরালে ভবামি এ ভব ঘোরে ॥। 

স্প্যান আশির 
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(১১৯) 

কফি সিন্ধু- ম়$। 
সম্তানের সাধ হ'লে শ্টামা মার কাছে কেঁদে জানায় । 

মা অভীষ্ট অপ্পিয়ে তারে, কোলে ল+য়ে চোখ মুছার ॥ 

বদি নাহি থা:ক ঘরে,পর ঘরে ভিক্ষা ক'রে আঁদরে অপিয়ে করে 

সন্তানের সাধ মিটায়। 

ভূমি ত্রিভূবনেশ্বরী, কুবের তব ভাগনী, তোমার সত ভিখারী, 
এ ছুখ বলিব কায়। 

কোন্গুণে ব্রঙ্গময়ি ! নাম ধর মা দয়ামন্রী, 

ঘে দুখ জীবনে সই বচনে বুঝান দায় ॥ 

বিদ্যাবুদ্ধি ধন জন, রূপ গুণ ধর্মজ্ঞান, 

তনয়ের আকিঞ্চন বল কি দিয়েছ তায়। 

এবে প্রাণ যায় যায়, ভম্ম পল সব আশার ॥ 

দুখের বোঝা বহাইক়ে সন্তানে দিলি বিদায় )' 
সব ছুখ পরিহরি সব যাতনা পাসরি, 

বদি অস্তিমে অধন হতে রাখ হাম] রাঙ্গা পায় ॥ 

(১২০) 

ইমন কল্যাণ--একতাল। 

কি বাসন! মনে বুঝিতে পারিনে গাবি নিশিদিনে। 
নরসাজে ধরামাঝে, আদিয়ে মরিমা লাজে, 

পণ্ডভাব হদি বিরাজে ছাঁড়িতে পারিনে ॥' 

তোরে ডেকে নাহি পাই, কি কমি কোথায় থাই, 

এ দুখ কারে জাশাং, কে নিস্তারে তোমাবিনে। 
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বালা যৌবন গত, প্রোতা উপনীত, 
সতত ভীত এ চিত কাল ভাবনাক্স-- 

হুরস্ত স্কৃতান্ত এষে, কেশে ধরিবে শেষে, 
লয়ে যাবে কোন্ দেশে ভেবে বাচিনে ॥ 

(১২১) 

স্থরট--একতালা । 
আর আসিবনা এ ভূবনে। 

রাজত্ব ইন্ত্রত্ব সকলি অনিত্য, সকলি দাসত্ব:বুঝেছি মনে? 
ষে ব্রিতাপে দহে দরিদ্র কিন্কর, সেই তাপে দহে রাজরাজেস্বর, 
সবে কি আছে দরিদ্র ধন্ীতে অন্তর, সব শবসম মহাশ্মশানে । 

দীনের যে দুধ জননীজঠরে, সেই ছখ ধনী জননীউদরে-_ 

পাইবে রহিবে সহিবে কাতরে দৌহে সমভাব বিধি বিধানে । 
ফললিপ্ত দেহে দৌহে শয্যা পরে,ক্ষুধাক্ষাম দেহে কাদিবে কাতরে, 
মিত্রের আদরে শক্র অনাদরে, সমসুখ হুখ হান্ত রোদনে ॥ 

(১২২) 

সিন্ধু-_যত। 
'আর কারে জানাব শ্তাম। মা বিনে কে ছুখ নিবান্রে | 

তাই মা ষা বাষে ভাকি আমি দিবানিশি বারে বারে ॥ 

বখনি ত্রিতাপানলে, দেহ মন প্রাণ জলে, 

তখনি ম! পলে পলে, ডাকি তার! 'তারম্মরে 1 

জগুত়োবন্ায! হয়ে, দয়ামযী নায় যে, 
কের পাড়া হজে, নৈজ্ধি বলে নর আর. 



| ৭৩ ] 

এব 
দুর্গে দুর্গতিহরা তাই রগ! নাম ধর তারা, 
ভবে এ রীতি মা! কেমন ধার! বল ছিজ শশধরে ।। 

(১২৩) 
মল্লার - একতালা । 

মা! পুনঃ কি আসিবে ভবে। 

্ননীজঠরে, কঠোর যন্ত্রণা পুনঃ কি এ দাস সবে। 

পুনঃ তনু অনুদিন কি ত্রিতাপে পুঁড়িবে হইবে ক্ষীণ নিজ পাপে, 

পুনঃ ফি প্রবল ইন্দিয়প্রভাপে অধম সংসারে মজিয়ে বরে । 

ভাবিলে সে ভাব বড় ভয় পাই,তাই তোরে তারা কাতরে জানা, 

যেন না থাকে মানসে বাসন! বালাই-__ 

আন্ত তোরে যেন পাই মা শিবে | 

(১২৪) 

কাফি কাওয়ালী। . 
ছাড়ন। ছলনা! রসময় অসময়। 

চেয়ে দেখ দিনমণি অন্তাচলগত প্রায় ॥ 

আমর! কুলের নারী, কুলে তুলে দাও হরি, 
গোকুলে সকলে ভাল নয়। 
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প্রতিদিন প্রতি পলে, কত ছলে কত বলে, 

এত রি রমণীপ্রাণে সর । 
এ ত বমুন। বৈত নক্প, পরপার দৃষ্ট হয়, 

অকুল জলধি এত নয়-. 

তুমি অকুল জলধিজলে, পার কর কুতৃহলে, 

তায় তোয় নাবিক যে কয় । 

কুলে ডূবাঁতে নারী, তরী টলাতেছ হরি, 
তাতে মোর! নাহি পাই ভয়। 

যে ভরীর উপরে হরি, তব যুগল চরণে তাঁর, 

তরুণীর পরম আশ্রয় ॥ 












